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1.  Formulário de Encaminhamento



 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

 

 
Encaminho a petição com os seguintes dados:

 

 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ano de exercício: 2020

 

SUJEITOS DO PROCESSO
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Gestor atual: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER

Gestor das Contas: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Formulário de Dados (3. FORMULÁRIO DE DADOS)

 - Relatório de Gestão (4. Relatório de Gestão)

 - Relatório do Controle Interno (5. Relatório da Controladoria Interna)

 - Parecer do Controle Interno (6. Parecer do Controle Interno)

 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (7.1 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO )

 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (7.2 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO )

 - Demonstrativo de Receitas (9. Demonstrativo de Receitas- anexo 2)

 - Demonstrativos de Despesas (14. Demonstrativo de Despesas -anexo 2)

 - Comparativo da Receita (10. Comparativo de Receitas - anexo 10)

 - Comparativo de Despesas (11. Comparativo de Despesas - anexo 11)

 - Comparativo de Despesas por espécie (12. Comparativo de Despesas por espécie )

 - Demonstrativo da Dívida Pública (13. Demonstrativo da Dívida Pública (ane)

 - Relação de Restos a Pagar (23.1 Relação de Restos a Pagar parte 1)

 - Relação de Restos a Pagar (23.2 Relação de Restos a Pagar parte 2)

 - Balancete Sem Encerramento (15.1  Balancete Sem Encerramento parte 1)

 - Balancete Sem Encerramento (15. 2 Balancete Sem Encerramento - parte)

 - Balancete Sem Encerramento (15. 3 Balancete Sem Encerramento  parte )

 - Declaração de Bens (16. Declaração de Bens (declaração))

 - Balanço Orçamentário (DCASP) (17. Balanço Orçamentário (DCASP) (balanc)

 - Balanço Financeiro (DCASP) (18. Balanço Financeiro (DCASP) (balanco )

 - Balanço Patrimonial (DCASP) (19. Balanço Patrimonial (DCASP) (balanco)

 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (21. Demonstração das Variações Patrimoni)
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 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (20. Demonstração das Variações Patrimoni)

 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (22. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DC)

 - Notas explicativas às DCASP (24. Notas explicativas)

 - Outros Documentos (25. Demonstrações Contabeis unidade 1344)

 - Procuração

 

 
PETICIONÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, CNPJ 78.680.337/0001-84, através do(a)

Representante Legal ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER, CPF 941.238.109-34

 

 
Curitiba, 29 de abril de 2021 14:25:18
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2.  Extrato de Autuação



 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 249288/21

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo instaurador:

 

 
PROCESSO: 249288/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ano de exercício: 2020

 

SUJEITOS DO PROCESSO
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Gestor atual: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER

Gestor das Contas: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Formulário de Encaminhamento

 - Formulário de Dados (3. FORMULÁRIO DE DADOS)

 - Relatório de Gestão (4. Relatório de Gestão)

 - Relatório do Controle Interno (5. Relatório da Controladoria Interna)

 - Parecer do Controle Interno (6. Parecer do Controle Interno)

 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (7.1 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO )

 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (7.2 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO )

 - Demonstrativo de Receitas (9. Demonstrativo de Receitas- anexo 2)

 - Demonstrativos de Despesas (14. Demonstrativo de Despesas -anexo 2)

 - Comparativo da Receita (10. Comparativo de Receitas - anexo 10)

 - Comparativo de Despesas (11. Comparativo de Despesas - anexo 11)

 - Comparativo de Despesas por espécie (12. Comparativo de Despesas por espécie )

 - Demonstrativo da Dívida Pública (13. Demonstrativo da Dívida Pública (ane)

 - Relação de Restos a Pagar (23.1 Relação de Restos a Pagar parte 1)

 - Relação de Restos a Pagar (23.2 Relação de Restos a Pagar parte 2)

 - Balancete Sem Encerramento (15.1  Balancete Sem Encerramento parte 1)

 - Balancete Sem Encerramento (15. 2 Balancete Sem Encerramento - parte)

 - Balancete Sem Encerramento (15. 3 Balancete Sem Encerramento  parte )

 - Declaração de Bens (16. Declaração de Bens (declaração))

 - Balanço Orçamentário (DCASP) (17. Balanço Orçamentário (DCASP) (balanc)
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 - Balanço Financeiro (DCASP) (18. Balanço Financeiro (DCASP) (balanco )

 - Balanço Patrimonial (DCASP) (19. Balanço Patrimonial (DCASP) (balanco)

 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (21. Demonstração das Variações Patrimoni)

 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (20. Demonstração das Variações Patrimoni)

 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (22. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DC)

 - Notas explicativas às DCASP (24. Notas explicativas)

 - Outros Documentos (25. Demonstrações Contabeis unidade 1344)

 - Procuração

 

 
PETICIONÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, CNPJ 78.680.337/0001-84, através do(a)

Representante Legal ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER, CPF 941.238.109-34

 

 
Curitiba, 29 de abril de 2021 14:26:56
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3.  Formulário de Dados (3







4.  Relatório de Gestão (4
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE 

 

RELATORIO DE GESTÃO-2020 

  

Em   cumprimento  às  exigências  legais  vigentes,  temos  a  honra  

de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à 

apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, a Prestação de Contas da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE, referente ao 

exercício financeiro de 2020. 

No Exercício financeiro de 2020 ocupavam  Cargos de Ordenadores 

de despesas os seguintes Responsáveis: 

Doc. Nome Cargo Período gestão 

Decreto 3715/19 

de 17-12-2019 

ALEXANDRE 

ALMEIDA WEBBER 

Reitor 01-01-2020 a  

31-12-2023 

Portaria 

0916/2020-GRE 

GEYSLER ROGIS 

FLOR BERTOLINI 

Pró-Reitor de 

Administração e 

Finanças - Ordenador 

a contar de  

01-01-2020 

Portaria 

0001/2020-GRE 

ANIBAL MANTOVANI 

DINIZ 

Diretor Geral Campus 

de Cascavel 

01-01-2020 a  

31-12-2023 

Portaria 

0002/2020-GRE 

FERNANDO JOSÉ 

MARTINS 

Diretor Geral Campus 

de Foz do Iguaçu 

01-01-2020 a  

31-12-2023 

Portaria 

0003/2020-GRE 

ADILSON CARLOS 

DA ROCHA 

Diretor Geral Campus 

de Francisco Beltrão 

01-01-2020 a  

31-12-2023 

Portaria 

0004/2020-GRE 

DAVI FÉLIX 

SCHREINER 

Diretor Geral Campus 

de Marechal C. 

Rondon 

01-01-2020 a  

31-12-2023 

Portaria 

0005/2020-GRE 

REMI SCHORN Diretor Geral Campus 

de Toledo 

01-01-2020 a  

31-12-2023 

Portaria 

109/2020-GRE 

RAFAEL MUNIZ DE 

OLIVEIRA 

Diretor Geral do 

HUOP 

a contar de  

01-01-2020 
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A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE é uma 

Universidade multicampi, que, reconhecida desde 1994, tem buscado 

ofertar à população das regiões Oeste e Sudoeste, onde se localizam seus 

Campi, reitoria e hospital universitário, formação humanística, técnica e 

científica de qualidade, a partir de políticas de ensino, de extensão e de 

pesquisa e pós-graduação, de modo a influenciar positivamente as 

necessidades culturais, econômicas e sociais das regiões em que desenvolve 

sua missão. 

Como instituição pública estadual de ensino superior do Paraná, a 

Unioeste visa à qualidade de seu ensino, extensão e das pesquisas que 

realiza, de forma a oferecer formação sólida, capaz de contribuir para o 

progresso tecnológico, cultural e social da região. É nesta direção que a 

Unioeste tem planejado suas ações como Instituição de Ensino Superior. 

Esses são propósitos evidenciados nos planejamentos da Unioeste 

que, ao longo dos anos, tem norteado as ações de consolidação, crescimento 

e credibilidade da instituição frente à sociedade civil organizada, nos locais 

em que atua por meio de seus Campi. 

A Unioeste é formada com as seguintes unidades administrativas: 

- Reitoria – município de Cascavel 

- Campus de Cascavel 

-Campus de Foz do Iguaçu 

- Campus de Francisco Beltrão 

- Campus de Marechal Cândido Rondon 

- Campus de Toledo 

- Hospital Universitário do Oeste do Paraná em Cascavel 
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Missão 

A Missão da Unioeste como instituição pública multicampi é 

produzir, sistematizar e socializar o conhecimento, contribuir com o 

desenvolvimento humano, científico, tecnológico e regional, e comprometer-

se com a justiça, a democracia, a cidadania e a responsabilidade social.  

 

Visão da Universidade  

Ser referência como universidade pública na produção e 

socialização do conhecimento, comprometida com a formação de 

profissionais para atuar com base em princípios éticos para o exercício da 

cidadania. 

 

Princípios e/ou Valores da Universidade  

I. Unidade de patrimônio e administração; 

II. Conduta ética em todos os setores com estrita observância aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade; 

III. Excelência no ensino, pesquisa e extensão; 

IV. Otimização no uso dos recursos físicos, financeiros, humanos e 

tecnológicos; 

V. Valorização e respeito à diversidade intelectual, cultural, 

institucional e política; 

VI. Valorização e respeito ao pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas e à diversidade das diferentes áreas do conhecimento, 

mantendo-se a excelência em todas as suas atividades, indissociáveis e 

transversais, de ensino, pesquisa e extensão; 

VII. Gestão democrática com base em instâncias deliberativas 

colegiadas; 

VIII. Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial; 
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IX. Adoção de procedimentos de administração descentralizada, 

transparente e isonômica; 

X. Responsabilidade social, ambiental e cultural; 

XI. Humanização, urbanidade, acessibilidade e inclusão social. 

 

1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

O Orçamento da Lei Orçamentária nº 20.078 de 18 de dezembro de 

2019 aprovou o orçamento da Unioeste no órgão 1344, porém no art. 19 a 

mesma lei autoriza o “Poder Executivo abrir, no Orçamento Fiscal, o Órgão 

Orçamentário Superintendência   de   Ciência,   Tecnologia   e   Ensino   

Superior,   consignando   as unidades orçamentarias e despesas 

correspondentes, mediante cancelamento de dotações”. No art.nº 7 Lei 

20077 de dezembro de 2019 autoriza também a alteração necessária do 

PPA. 

Sendo assim, o orçamento foi suplementado no órgão 4534 por meio 

dos Decretos n° 4092 de 19/02/2020, Decreto n° 4006 de 10/02/2020, 

Decreto n° 4178 de 06/03/2020, Decreto n° 3967 de 06/02/2020 

Para  o  orçamento  de  2020  foram elaboradas metas,  que  

descrevemos  abaixo,  fazendo  uma  comparação  entre as  previstas e as 

realizadas. 

O desempenho da Unioeste quanto a Gestão Orçamentária, 

apresenta o seguinte índice: de 1,095 para as atividades de Ensino 

Pesquisa, Extensão e Saúde no HUOP, tal índice demonstra que a Unioeste 

atingiu um desempenho excelente em relação à execução orçamentária.  

No que se refere a Gestão Financeira, o índice calculado é de 1,039 

para as atividades de Ensino Pesquisa, Extensão e Saúde no HUOP, tal 

índice demonstra que a Unioeste atingiu um desempenho excelente em 

relação à execução financeira 
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Para o cálculo do desempenho da Unioeste quanto a Gestão 

Orçamentária e Financeira, fez-se necessário a somatória das unidades 

4534 e 1344, uma vez que uma tem o orçamento aprovado e outra o 

realizado.  

 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

Com a finalidade de averiguar o desempenho da gestão 

Orçamentária da Unioeste de forma completa avaliando a Previsão Total 

e a Realização de Total, realizamos o Cálculo do índice considerando o 

Orçamento previsto na LOA no órgão 1344 e transferido para o 4534 

ÓRGÃO 1344 

 

UNIOESTE – Ensino e Saúde 

 

VALOR 

 

LOA – Prevista  R$ 355.624.365,00

Empenhada e Realizada  R$ 46.700.948,19

Fonte Balanço Orçamentário e LOA/2020 

 

ÓRGÃO 4534 

 

UNIOESTE - Ensino 

 

VALOR 

 

LOA – Prevista  R$ 0,00

Empenhada e Realizada (4534) R$ 342.898.063,25

Fonte Balanço Orçamentário e LOA/2020 
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TOTAL DA UNIOESTE (unidade 4534 + unidade 1344) 

 

UNIOESTE - Ensino 

 

VALOR 

 

LOA – Prevista  R$ 355.624.365,00

Empenhada e Realizada (4534) R$ 389.599.011,25

CEI e CEG 1,095 

Fonte Balanço Orçamentário e LOA/2020 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

Com a finalidade de averiguar a gestão financeira da Unioeste foi 

realizado o Cálculo do índice considerando o Orçamento previsto na LOA 

no órgão 1344 e transferido para o 4534 

ÓRGÃO 1344 

 

UNIOESTE – Ensino e Saúde 

 

VALOR 

 

LOA – Prevista  R$ 355.624.365,00

PAGO  R$ 46.700.948,19

Fonte Balanço Orçamentário e LOA/2020  

 

ÓRGÃO 4534 

 

UNIOESTE - Ensino 

 

VALOR 

 

LOA – Prevista  R$ 0,00

PAGO (4534) R$ 322.754.637,56

Fonte Balanço Orçamentário e LOA/2020  
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TOTAL DA UNIOESTE 

 

UNIOESTE - Ensino 

 

VALOR 

 

LOA – Prevista  R$ 355.624.365,00

PAGO  (4534) R$ 369.455.585,75

CEI e CEG 1,039 

Fonte Balanço Orçamentário e LOA/2020 

Em relação à gestão orçamentária e  financeira dos recursos e, de 

acordo com o apurado junto ao setor responsável, este segue rigorosamente 

os ritos processuais de acordo com o estabelecido, ou seja, nenhuma 

despesa é autorizada sem que haja recursos financeiros para sua quitação, 

portanto, essa metodologia assegura uma eficaz e eficiente gestão 

financeira.  

 

1.1 – Execução das Metas por Projetos Atividade 

A Unioeste está inserida no Sistema Integrado de Gestão, 

Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, com as informações 

orçamentárias e as metas previstas e realizadas a seguir apresentadas. 

1.1.1 Meta Projeto Atividade 6128 – Gestão das Atividades de 

Ensino Pesquisa e Extensão 

Manter alunos de graduação e pós-graduação nos campi de 

Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e 

Toledo. O índice apresentado de 1,10, considerado eficaz:  
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UNIOESTE - Ensino TOTAL 

LOA - Prevista 12.030 

Realizada 13.288 

COI e COI global  1,10 

Fonte Balanço Orçamentário e LOA/2020 

A Unioeste conta com 64 cursos e 69 turmas de graduação e  

manteve 11.485 alunos de graduação em 2020, sendo em Cascavel 3.010; 

Foz do Iguaçu 1.760; Francisco Beltrão 1.548; Marechal Cândido Rondon 

1.510, Toledo 1.133, alunos EAD 2.524.  

Nos cursos de pós-graduação manteve 2.257 alunos em  85 cursos: 

sendo 10 cursos de pós-graduação Lato Sensu; 53 cursos de pós-

graduação Stricto Sensu e 22 cursos de residência médica e 

multifuncional.  

1.1.2 Meta 6078 - Gestão do Hospital Universitário do 

Oeste do Paraná – HUOP.  

Manutenção de atendimento médico, ambulatorial e 

hospitalar. O índice apresentado de 0,68 para a gestão 

orçamentária da Unioeste – Ensino no Hospital Universitário é 

considerado moderado:  

UNIOESTE – Ensino/Saúde TOTAL 

LOA - Prevista 92.735 

Realizada 63.971 

COI e COI global  0,68 

Fonte Balanço Orçamentário e LOA/2020 

Detalhamento dos quantitativos de atendimento:  
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Clínica Médica          12.534  

Clínica Cirúrgica            8.143  

Clínica Obstétrica          11.165  

Clínica de Psiquiatria            1.719  

Clínica Pediátrica            7.927  

UCI Neonatal            2.922  

UTI Pediátrica            1.358  

Pronto Socorro            6.602  

 UTI Adulto            7.567  

UTI Neonatal            3.256  

UTI Covid              778  

TOTAL          63.971  

Fonte HUOP 2020 

No ano de 2020, para os atendimentos de Covid, ocorreram ampliações 

no número de leitos, a partir de abril, e as ampliações foram gradativas, sendo 

10 UTI’s e 20 Enfermarias no referido mês. Em junho do mesmo ano 20 UTI’s 

e 20 Enfermarias, passando em agosto para 30 UTI’s e 20 Enfermarias, e 

finalmente em dezembro 38 UTI’s e 15 Enfermarias, tudo para atender 

pacientes Covid. 

Em contrapartida ocorreram redução nas consultas ambulatóriais, 

atendendo prioritariamente os retornos de consultas.  Neste período 

também foram suspensas as cirurgias eletivas, devido a pandemia. 

Estes fatores contribuiram para a redução no total das metas 

realizadas, apesar do aumento no atendimento em leitos de enfermarias e 

UTI. 

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná presta atendimento 

especializado nas mais diversas áreas da medicina, com 273 leitos é o 

maior hospital público da região Oeste e Sudoeste do Paraná e atende uma 

população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, recebendo 

também pacientes de várias regiões do Estado do Paraná, Mato Grosso do 
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Sul e dos países vizinhos Paraguai e Argentina. É um hospital de referência 

em alta complexidade para 119 municípios paranaenses e o maior 

prestador de serviços SUS na região, com 100% de seus atendimentos 

destinados ao Sistema Único de Saúde. O Hospital oferece ainda, um total 

de 21 cursos de Residências, entre elas: Residência Médica nas áreas de 

Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral e Clínica Médica; 

Residência Farmacêutica; Residência em Enfermagem; Residência em 

Fisioterapia; e Residências Multiprofissionais, com um total de 165 

residentes.  

 

1.2 Hospital Universitário - Funsaúde 

O Hospital Universitário recebe recursos do FUNSAÚDE para a 

manutenção das atividades relacionadas a saúde, sendo o orçamento com 

recursos do tesouro vinculados ao orçamento da Secretaria da Saúde/ 

SESA. 

O desempenho do Hospital Universitário/FUNSAÚDE quanto a 

Gestão Orçamentária, apresenta os seguintes índices: de 1,17 para as para 

as atividades de Ensino e Saúde no HUOP, tais índices demonstram que o 

HUOP atingiu um desempenho satisfatório em relação à execução 

orçamentária.  

O desempenho do Hospital Universitário/FUNSAÚDE quanto a 

Gestão Financeira, apresentou índice de 1,17 para as atividades de de 

Ensino e Saúde no HUOP.  
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – ÓRGÃO 4760 

PROJETO ATIVIDADE 6170 

UNIOESTE – HUOP/SESA VALOR 

LOA - Prevista R$ 133.044.619,00

Empenhada e Realizada R$ 155.796.898,26

CEI e CEG 1,17 

Fonte QDD-6170 

 

GESTÃO FINANCEIRA – ÓRGÃO 4760 

PROJETO ATIVIDADE 6170 

UNIOESTE - HUOP VALOR 

LOA - Prevista R$ 133.044.619,00

LIQUIDADO R$ 155.721.441,90

CEI e CEG 1,17 

Fonte QDD-6170 

2. ANÁLISE DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO 2020 

O presente relatório analisa os principais aspectos da gestão 

econômico-financeira da UNIOESTE e vai acompanhada de documentação 

exigida pela Instrução Normativa 158/2021- TC-PR DCE e legislação 

específica. Os resultados dos documentos acima mencionados, com suas 

peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma 

ampla visão da situação econômico-financeira da UNIOESTE que, de modo 

geral, reflete toda a ação administrativa desta instituição. A execução 
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orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei 

Federal n 4320/64, de 17 de março de 1964, como pode ser observado 

nas peças contábeis que acompanham a presente Prestação de Contas e 

as Demonstrações contábeis Aplicadas ao Setor Público(DCASP) as quais 

deverão estar adequadas ao Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público(PCASP) e apresentadas conforme NBCT 16.6 e Portaria STN nº 

634/2013. Desta forma, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício 

Financeiro de 2020 em seus aspectos Orçamentário, Patrimonial, 

Econômico e Financeiro.  

 

2.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(SETI), por meio os Decretos nº 1416/19 e 3743/2019 foi extinta enquanto 

Secretaria e criada enquanto Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia. 

Este fato refletiu na aprovação da LOA/2020, no que se refere à Unioeste 

O Orçamento da Lei Orçamentáia 20.078, de  18 de dezembro de 

2019 aprovou o o orçamento da Unioeste no órgão 1344, porém no art. 19 

da mesma lei autoriza o “Poder Executivo abrir, no Orçamento Fiscal, o 

Órgão Orçamentário Superintendência   de   Ciência,   Tecnologia   e   Ensino   

Superior, consignando as unidades orçamentarias e despesas 

correspondentes, mediante cancelamento de dotações”. No art.nº 7 Lei 

20077 de dezembro de 2019 autoriza também a alteração necessária do PPA. 

Sendo assim, o orçamento foi suplementado no órgão 4534 por meio 

dos Decretos n° 4092 de 19/02/2020, Decreto n° 4006 de 10/02/2020, 

Decreto n° 4178 de 06/03/2020, Decreto n° 3967 de 06/02/2020. 

Outro fator relevante foi a movimentação em 2020, após a aprovação 

da LOA,  da fonte de arrecação por prestação de serviços ao SUS que passou 

de fonte 250 - Diretamente Arrecadadas, para a Fonte 262 — Serviços de 

Saúde Remunerados pelo SUS 
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A Lei nº 20078/2019 aprovou  o Orçamento para o exercício 

financeiro de 2020 estimando a Receita e fixando a Despesa,  na  importância  

de  R$  355.976.365,00,  ficando  previsto,  portanto, perfeito equilíbrio. No 

quadro Consolidação da Receita da unidade 1344 da referida lei, existe um 

erro visível na soma das receitas correntes que aparece um valor de R$ 

57.836.872,00, quando a soma das receitas discriminadas do quadro acima 

deste valor é de R$ 41.046.250,00, com esta correção a receita total e a 

despesa estão em perfeito equilibrio no valor total de R$ 355.976,365,00. 

 

2.1.1 RECEITA 

 No órgão 4534 a Receita Orçamentária efetivamente arrecadada 

foi de R$ 56.990.941,93 e as transferidas realizadas pelo Tesouro do Estado 

no total de  R$  283.888.593,04 . Na unidade 1344 as receitas totalizaram 

R$ 46.700.948,67. Somadas  as Receitas Orçamentárias efetivamente 

arrecadas na Unioeste perfazem o valor total de R$ 387.580.483,64. 

Abaixo, resumimos a movimentação da receita arrecadada 

e transferida pelo Estado no decorrer do exercício: 

RECEITAS CORRENTES  ÓRGÃO 4534 

Receita Patrimonial  506.114,99 

Receita Agropecuária  947.376,18 

Receita Industrial  20.690,83 

Receita de Serviços  42.423.901,94 

(-) Dedução da Receita de Serviços -18.700,00 

Transferências Correntes  10.585.191,82 

Transferências do Estado  283.888.593,04 

Outras Receitas correntes  1.284.901,75 

Total Receita Corrente  339.638.070,55 

 RECEITAS DE CAPITAL 4534 
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Transferências de Capital  1.241.464,42 

Alienação de Bens  0,00 

Total receita de Capital  1.241.464,42 

TOTAL DAS RECEITAS  340.879.534,97 

Fonte: Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro 

RECEITAS CORRENTES  ÓRGÃO 1344 

Receita Patrimonial  0,00 

Receita Agropecuária  0,00 

Receita Industrial  0,00 

Receita de Serviços  0,00 

(-) Dedução da Receita de Serviços 0,00 

Transferências Correntes    

Transferências do Estado  46.700.948,67 

Outras Receitas correntes  0,00 

Tota Receita Corrente  46.700.948,67 

 RECEITAS DE CAPITAL 4534 

Transferências de Capital  0,00 

Alienação de Bens  0 

Total receita de Capital  0,00 

TOTAL DAS RECEITAS  46.700.948,67 

Fonte: Balanço Financeiro 
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2.1.2 - DESPESA 

A  Despesa  fixada  na  Lei  Orçamentária sofreu  durante  o  

exercício financeiro,  alterações  oriundas  de  Créditos  Suplementares  e  

Cancelamentos previstos em Lei Orçamentária. A despesa fixada  

LOA/2020 no órgão 1344 foi  de R$ 355.624.365,00. A despesa 

autorizada nos órgão 1344 e 4534 atingiu o  mmontante de R$ 

466.576.450,00, demonstrando que a  suplementação do orçamento das 

despesas atingiu a importância de R$ 110.952.085,00, abertos por 

diversos decretos, sendo que, após essas  alterações, o quadro de Despesa 

ficou com seguinte composição: 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO ÓRGÃO 4534 

Fixado em Lei Orçamentária 0,00 

Créditos Suplementares e especiais 419.875.500,00 

Total das Despesas Autorizadas        419.875.500,00 

Despesas Realizadas        342.898.063,25 

Economia de Dotação Sobre 

Orçamento efetivamente liberado 
        76.977.436,75 

Fonte: Sistema SIAF 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO ÓRGÃO 1344 

Fixado em Lei Orçamentária 355.624.365,00 

Créditos Suplementares e especiais -308.923.415,00 

Total das Despesas Autorizadas        46.700.950,00 

Despesas Realizadas        46.700.948,19 

Economia de Dotação Sobre 

Orçamento efetivamente liberado 
1,81 

Fonte: Sistema SIAF 

Conforme o  demonstrativo acima,  a  UNIOESTE  obteve  uma 

economia de dotação equivalente a 18,33% da despesa autorizada em 
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re lação à a despesa executada 

A execução orçamentária teve movimentação conforme 

discriminamos seguir: 

Receita Efetivamente Arrecadada - ÓRGÃO 4534 

- Diretamente Arrecadas 44.116.801,79 

- Convênios Comórgãos Federais 4.184.490,11 

- Outros Convênios 8.708.350,03 

- Deduções da Receita -18.700,00 

Transferências Efetivadas pelo Estado 283.888.593,04 

Total das receitas 340.879.534,97 

Despesa Realizada 342.898.063,25 

Superávit de Execução -2.018.528,28 

Fonte  sistema SIAF 

Receita Efetivamente Arrecadada - ÓRGÃO 1344 

- Diretamente Arrecadas 0,00 

- Convênios Comórgãos Federais 0,00 

- Outros Convênios 0,00 

- Deduções da Receita 0,00 

Transferências Efetivadas pelo Estado 46.700.948,67 

Total das receitas 46.700.948,67 

Despesa Realizada 46.700.948,19 

Superávit de Execução 1,81 

Fonte  sistema SIAF 

O quadro acima apresenta um déficit  entre as receitas arrecadas e 

despesas executadas no exercício de 2020, que foram cobertos com o 

superávit apurado no balanço de 2019 no valor de R$ 15.382.869,93. 

O déficit  ocorreu tendo em vista a queda na arrecadação no exercício 

de 2020,  em virtude da pandemia do Covid 19, que alterou as atividades da 

instituição, principalmente relacionadas ao ensino e projetos de extensão. 
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As aulas presenciais foram realizadas de forma remota, projetos e cursos de 

extensão deixaram de ser realizados. O vestibular de 2020, uma das 

principais fontes de arrecadação de recursos próprios do Ensino foi 

postergado para 2021. Devido a situação econômica do país e dificuldade de 

execução, convênios federais e estaduais previstos não foram executados. 

 

2.2 - BALANÇO FINANCEIRO 

As  disponibilidades  liquidas,  de  Caixa  e  Bancos,  estão 

demonstradas da seguinte forma: 

 DISPONIBILIDADES DO ÓRGÃO 4534 

Saldo do Exercício Anterior 32.427.499,71   

Receita Orçamentária 340.879.534,97   

Receita Extra-Orçamentária 98.580.173,45   

Total da Receita   471.887.208,13 

      

Despesa Orçamentária 342.898.063,25   

Transferências financeiras 

concedidas 
14.279.812,03   

Despesa Extra Orçamentária 94.092.794,93   

Saldo Disponível 31/12/2020 20.616.537,92   

Total da Despesa   471.887.208,13 

Fonte: Sistema Siaf 
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DISPONIBILIDADES DO ÓRGÃO 1344 

Saldo do Exercício Anterior 0,00   

Receita Orçamentária 46.700.948,67   

Receita Extra-Orçamentária 16.670.802,61   

Total da Receita   63.371.751,28 

      

Despesa Orçamentária 46.700.948,19   

Transferências financeiras 

concedidas 
0,00   

Despesa Extra Orçamentária 19.091.689,76   

Saldo Disponível 31/12/2020 -2.420.886,67   

Total da Despesa   63.371.751,28 

Fonte: Sistema Siaf 
  

 

Os saldos de Caixa e Bancos, no valor de R$ 20.584.149,00 

coincidem com os valores registrados no grupo disponível do Balanço 

Patrimonial, sendo em caixa o montante de R$ 53,33 e em conta corrente 

em diversos bancos é de R$ 20.584.095,67. Existe ainda  em valores  

restituíveis e valores vinculados R$ 1.325,20 e em depósito judicial R$ 

31.063,72. Destes saldos R$ 18.034.258,78 referem-se a recursos 

próprios, convênios e saúde/SUS e o vaor de R$ 2.517.501,30 refere-se a 

recursos do Tesouro 

Os   saldos  em caixa e  bancos no valor de R$ 18.034.258,78, 

referentes a recursos diretamente arrecadados, convênios, alinenação de 

bens e proveniente da saúde/SUS, temos a informar  que estão 

comprometidos  com restos a pagar referentes a despesas próprias e de 
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convênios estaduais, federais e com o exterior o valor de R$ 12.222.325,70, 

que gera um superavit financeiro no montante de R$ 5.811.933,08,   sendo  

que  este  valor  temos DREM  a  ser  recolhida referente ao exercício 2020 

o valor de R$ 36.558,06, ficando o saldo de superávit no valor de R$ 

5.755.375,02 , distribuídos pelas seguintes fontes: saldos de convênios 

federais R$ 1.690.706,65, outros convênios R$ 1.599,034,94, recursos  

diretamente arrecadados o  valor  de  R$  1.499.319,94, de serviços de saúde 

remunerados pelos SUS R$ 862.758,91, recursos  de operação de crédito 

interna  R$ 27,00 e recursos de alienação de  outros  bens móveis  R$ 

103.537,75  e  recursos de transferências e convênios do exterior no valor 

de  (-) 10,17 a presentados do  Balanço Patrimonial. 

Os saldos financeiros de superávit apresentados serão destinados 

para despesas a serem executadas e empenhadas no exerício de 2021.   

 

2.3 - DEMOSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

O  exercício  encerrou-se  com uma variação  patrimonial  negativa  de  

R$ 8.887.545,07  resultantes dos seguintes valores: 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 

MELHORIA 
283.928,00 

CONTRIBUIÇÕES 0,00 

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS 

E DIREITOS 
43.116.926,00 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

FINANCEIRAS 
478.565,28 

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 

RECEBIDAS 
295.727.147,23 

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 
0,00 

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 
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OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 
1.284.901,75 

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 
340.891.468,26 

Fonte: Sistema Siaf 
 

 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

PESSOAL E ENCARGOS 262.557.457,50 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E 

ASSISTENCIAIS 
486.977,96 

USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE 

CAPITAL FIXO 
64.089.401,59 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

FINANCEIRAS 
3.081,67 

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 

CONCEDIDAS 
14.280.479,13 

DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E 

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 

                               

495.254,59 

TRIBUTÁRIAS 1.097.385,83 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 
6.768.975,06 

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 
349.779.013,33 

Déficit Verificado -8.887.545,07 

Fonte: Sistema  Siaf 
 

 
 

A variação  negativa deve-se aos lançamentos de depreciação de bens 

móveis e imóveis no valor total de R$ 11.666.032,98. 

A Variação Patrimonial do órgão  1344, ocorreu em função das 

transferências intra governamentais no valor de R$ 46.700.948,67 e 

despesas de pessoal e encargos sociais no valor de R$ 46.700.948,19. 
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2.4 - BALANÇO PATRIMONIAL 

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais, em 

especial as estabelecidas na Lei Federal n· 4.320/64 e Atos Normativos do 

Governo do Estado, e DCASP. 

RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO CIRCULANTE 41.195.572,00 

ATIVO PERMANENTE 140.434.561,15 

TOTAL DO ATIVO 181.630.133,15 

 
PASSIVO CIRCULANTE 4.160.655,31 

PASSIVO PERMANENTE 4.923.672,04 

TOTAL DO PASSIVO 9.084.327,35 

 
PATRIMONIO LÍQUIDO 172.545.805,80 

 
TOTAL DO PASSIVO E 

PATRIMONIO LÍQUIDO  181.630.133,15 

 Fonte: Balanço Patrimonial Unioeste 2020 

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 

ATIVO FINANCEIRO 20.616.537,92 

ATIVO PERMANENTE 161.013.595,23 

TOTAL DO ATIVO 181.630.133,15 

  

PASSIVO FINANCEIRO 21.657.538,71 

PASSIVO PERMANENTE 4.923.672,04 

TOTAL DO PASSIVO 26.581.210,75 

  

SALDO PATRIMONIAL 155.048.922,40 

       Fonte: Balanço Patrimonial Unioeste 2020 

Comparando-se,  pois,  o  Ativo  e  o  Passivo Financeiro,  de  

conformidade com o demonstrativo,  encontramos um défict  do  primeiro 
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sobre  o  segundo,  na ordem de R$ 1.041.000,79,  importância essa  que  se  

constitui  no  resultado acumulado no exercício. O quadro abaixo apresenta 

o resultado do exercício por fonte. 

RESULTADO DO EXERCÍCIO POR FONTES DE 
RECURSOS 

Recursos do Tesouro 

FONTE  VALOR  
100 R$ 13.114.159,82 
101 -R$ 1.446.698,75 
125 -R$ 88.653,32 
132 -R$ 12.076.267,92 
142 -R$ 35.373,93 
147 -R$ 4.930.056,34 
162 R$ 1.599.034,94 
164 -R$ 1.390.032,83 
total -R$ 5.253.888,33 

  

Recursos Próprios 

250 R$ 1.535.878,00 
251 R$ 27,00 
260 R$ 103.537,75 
281 R$ 1.690.706,65 
283 -R$ 10,17 
262 R$ 882.758,91 
Total R$ 4.212.898,14 
Fonte: Balanço Patrimonial Unioeste 2020 

O déficit de R$ 5.253.888,33 no Resultado do Exercício com Recursos 

do Tesouro deve-se ao fato de que para a execução das despesas é liberado 

orçamento para o empenho, porém os recursos financeiros não são 

repassados, o pagamento das despesas é realizado pela Coordenação do 

Tesouro Estadual. 

Percebe-se uma diferença  entre o Resultado do Exercício e a 

diferença entre Ativo e passivo financeiro no valor de R$ 10,60 que será 

conciliada e ajustada em 2021. 
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No  Ativo Circulante encontramos o Grupo Caixa equivalente de 

caixa, assim discriminado: R$ 20.584.149,00. 

No Passivo circulante aparece a importância de R$ 4.160.655,31. 

No Ativo não Circulante  encontramos o  valor  de  R$  140.434.561,15  

sendo que na conta investimentso o valor de R$ 550,09 e no imobilizado 

valor de R$ 140.434,011,06. 

No Passivo não Circulante temos o valor de R$ 4.923.672,04. 

No Patrimonio Líquido o valor de R$ 172.545.805. 

No Balanço Patrimonial do órgão 1344 consta como  Ativo Circulante 

o valor total de R$ 2.420.886,67 e no Passivo Circulante o valor total de R$ 

2.420.887,15. 

2.5 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

A demonstração do Fluxo de Caixa demonstra como a UNIOESTE 

gera e utiliza seus recursos monetários, segregando suas entradas e saídas 

com base na natureza  dos  fluxos  de  ingressos  e desembolsas de recursos,  

classificados  em fluxos de caixa operacionais, de investimentos e de 

financiamentos. Referida demonstração se apresenta abaixo nos seguintes 

dados: 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

INGRESSOS 419.348.671,65 

RECEITAS PRÓPRIAS 43.879.383,94 

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.284.901,75 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 11.826.656,24 

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 362.357.729,72 
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DESEMBOLSOS 419.052.520,96 

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 281.175.425,01 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 44.990.896,15 

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 92.886.199,80 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES 

OPERACIONAIS 
296.150,69 

  

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

INGRESSOS 0,00 

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E 

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 
0,00 

OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 

DESEMBOLSOS 12.107.112,48 

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.107.112,48 

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E 

FINANCIAMENTOS 
0,00 

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE 

INVESTIMENTO 
-12.107.112,48 

  

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

INGRESSOS 0,00 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE 

EMPRESAS DEPENDENTES 
0,00 

TRANSFERÊNCIAL DE CAPITAL RECEBIDAS 0,00 
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OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS   

DESEMBOLSOS 0,00 

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA   

OUTROS DESEMBOLSOS DE 

FINANCIAMENTOS 
  

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE 

FINANCIAMENTO 
5.074.880,00 

  

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E 

EQUIVALENTE DE CAIXA 
-11.810.961,79 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIA  32.395.110,79 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 20.584.149,00 

Fonte: Sistema Siaf 
 

 

No fluxo de caixa do órgão 1344, temos R$ 63.371751,28 de ingressos 

e R$ 65.792.637,95, resultando negativo em R$ 2.420.886,67. O resultado 

negativo, refere-se ao lançamento em duplicidade que ocorreu no mês de 

agosto de 2021. A Unioeste realizou lançamento de ajuste de pagamento de 

consignados realizados em fevereiro de 2020, porém em dezembro do 2020 

foram realizados ajustes pelo Tesouro do Estado nas contas da unidade 1344 

resultando em lançamento em duplicidade. 

 

3 - DEPRECIAÇÃO 

No exercício de 2020 foram realizadas as depreciações de bens 

móveis com base no Sistema de Gestão Patrimonial de Móveis. 

No que tange aos bens imóveis em Andamento no exercício de 

2020 foram baixadas obras já concluídas, mediante Termos de 

Recebimento, e calculadas depreciações pelo método linear no período 
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de 1997 a 2020. As obras ainda não estão incluídas no Sistema de 

Gestão Patrimonial de Imóveis necessitando passar por processo de 

reavaliação para inclusão, o que deve ocorrer entre 2021 e 2022.  

O cálculo e a contabilização da depreciação seguiram as normas 

contidas no Manual do SIAF/Governo Federal/Depreciação, Amortização 

e Exaustão na Administração e Orientação Técnica Contábil 002/2019. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As  atividades acadêmicas e administrativas da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, foram suspensas em 16/03/2020, devido a 

Pandemia causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov2), denominado Covid-

19 e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) instituiu uma 

comissão de caráter consultivo para estudos, avaliação e planejamento para 

subsidiar a retomada das atividades de ensino na Unioeste, da forma  mais 

segura possível para toda a Comunidade acadêmica.  

A pandemia causada pelo novo coronavírus em nosso país, 

tragicamente ultrapassou a marca dos 190.000 mortos e mais de 7 milhões 

de casos confirmados pelo Ministério da Saúde1 (Painel de casos de doença pelo 

coronavírus 2019 (COVID-19), no Brasil.  Tais impactos têm gerado uma série de 

análises do atual contexto pandêmico e exigido modificações nas formas de 

sociabilidade e relações de trabalho, inclusive nas universidades públicas 

federais e estaduais. 

No ano de 2020,  foram iniciados atendimentos a pacientes de 

Covid-19 no Hospital Universitário, com as ampliações de leitos a partir de 

abril, e as ampliações foram gradativas, sendo 10 UTI’s e 20 Enfermarias no 

referido mês. Em junho do mesmo ano tínhamos 20 UTI’s e 20 Enfermarias, 

passando em agosto para 30 UTI’s e 20 Enfermarias, e finalmente em 

dezembro 38 UTI’s e 15 Enfermarias. 

Ainda  em virtude da pandemia do Covid 19, houve redução na 

arrecadação financeira e orçamentária da Unioeste considerando as 

 
1 htttps://covid.saúde.gov.br – Acesso em 31 de dezembro de 2020. 
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alterações nas atividades da instituição, principalmente relacionadas ao 

ensino e projetos de extensão. As aulas presenciais foram realizadas de 

forma remota, projetos e cursos de extensão deixaram de ser realizados.  

O vestibular de 2020, uma das principais fontes de arredação de 

recursos próprios do Ensino foi postergado para 2021. Devido a situação 

econômica do país e dificuldade de execução, convênios federais e estaduais 

previstos não foram executados. 

O desempenho da Unioeste quanto a Gestão Orçamentária, 

apresenta o seguinte índice: de 1,095 para as atividades de Ensino 

Pesquisa, Extensão e Saúde no HUOP, tal índice demonstra que a Unioeste 

atingiu um desempenho excelente em relação à execução orçamentária.  

No que se refere a Gestão Financeira, o índice calculado é de 1,039 

para as atividades de Ensino Pesquisa, Extensão e Saúde no HUOP, tal 

índice demonstra que a Unioeste atingiu um desempenho excelente em 

relação à execução financeira 

Na LOA/2020 estava prevista a meta de manter 12.030 alunos de 

gradação e pós graduação, que foi totalmente atingida com a manutenção 

de 13.288 alunos em 2020, obtendo um índice de 1,10 que é considerado 

um desempenho exelente. 

 Com relação as metas previstas para a saúde obteve-se o índice de 

0,68, considerado moderado. Foram previstos 92.735 atendimentos e 

realizados 63.971. 

 No ano de 2020, para os atendimentos de Covid, ocorreram 

ampliações no número de leitos, a partir de abril, e as ampliações foram 

gradativas, sendo 10 UTI’s e 20 Enfermarias no referido mês. Em junho do 

mesmo ano 20 UTI’s e 20 Enfermarias, passando em agosto para 30 UTI’s e 

20 Enfermarias, e finalmente em dezembro 38 UTI’s e 15 Enfermarias, tudo 

para atender pacientes Covid. 

Em contrapartida ocorreram redução nas consultas ambulatóriais, 
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atendendo prioritariamente os retornos de consultas.  Neste período 

também foram suspensas as cirurgias eletivas, devido a pandemia. 

Estes fatores contribuiram para a redução no total das metas 

realizadas, apesar do aumento no atendimento em leitos de enfermarias e 

UTI. 

 

 

Cascavel, 28 de abril de 2021 

 

Roseli Aparecida  Valera Paris 

CRC 077975/O-3
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RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA -CI 

EXERCÍCIO 2020 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este Agente de Controle Interno, designado pela Portaria nº 240/2020-

GRE, nos termos do Decreto nº 9.978/2014 e, ainda, de acordo com a 

Instrução Normativa nº 153/2020– TCE/PR, de 13 de fevereiro de 2020, 

publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 

2240; nos termos do Decreto nº 2741/2019 e da Instrução Normativa nº 

003/2021 da Controladoria Geral do Estado, elaborou o presente relatório 

contendo o resultado decorrente dos trabalhos realizados, segundo as áreas 

objeto de monitoramento contidos no Plano de Trabalho da Controladoria 

Interna; os trabalhos de acompanhamento solicitados pelo TCE; os relatórios, 

mensais, bimestrais e quadrimestrais e, o questionário de avaliação da 

Controladoria Geral do Estado durante o exercício de 2020.  

O trabalho realizado pelo Agente de Controle Interno tem como objetivo 

possibilitar uma análise acerca do cumprimento das metas e a avaliação dos 

resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e de recursos humanos na instituição.  

O presente relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em 

sínteses dos itens previstos no art. 9º, inciso III e suas alíneas, incisos IV, e V 

da Instrução Normativa 144/2018 do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho do Agente de Controle Interno no ano de 2020 baseou-se, 

fundamentalmente no acompanhamento e atendimento das demandas do 
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Tribunal de Contas do Estado e aos diversos relatórios de acompanhamento 

solicitados pela Procuradoria Geral do Estado.  

Os trabalhos realizados levaram em consideração o escopo da 

solicitação, os procedimentos técnicos e de controle e a análise física da 

documentação; observação física dos bens e do ambiente; comparativos entre 

previsão e execução; entrevista com os responsáveis pelos respectivos setores 

e ordenadores de despesas, quando for o caso, com vistas a formar um 

opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes. 

O Tribunal de Contas se utilizou, no ano de 2020, dos seguintes meios 

para solicitação de informações: APAS, CACO, Solicitação de Fiscalização; e-

mail e Whatsapp. Para cada um desses meio há uma metodologia para 

diferente para seu encaminhamento por parte deste Agente de Controle 

Interno. 

As demandas via APA, quando recebidas são imediatamente 

encaminhadas, via memorando, para o interessado para que tome 

conhecimento e providências, no entanto, a resposta deve ser dirigida ao 

Gabinete do Reitor para que seja postada no Sistema, uma vez que este Agente 

não possui a senha para a referida postagem. Solicita-se envio de cópia à 

Controladoria Interna para arquivo. 

Já em relação às demandas encaminhadas via CACO, e-mail e 

Whatsapp, são recebidas pelo Agente de Controle Interno e imediatamente 

remetidas via memorando aos interessados para que atendam as solicitações 

no devido prazo e, as respostas devem ser encaminhadas à Controladoria 

Interna para que sejam remetidas ao Tribunal de Contas. 

Em relação aos relatórios mensais de controle de Atestados 

Médicos/Declarações e afins, são encaminhadas pelos Setores de Recursos 

Humanos das unidades, juntadas num único arquivo e remetidas à CGE via 

Sistema e-protocolo. 
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Em relação aos relatórios, antes bimestrais e agora quadrimestrais, do 

PPA 2020/2023 – Programa 6 (não executado) e Programa 8 (Gestão das 

atividades universitárias e Gestão do Hospital Universitário), são consultados 

os dados do SIAF para acompanhamento orçamentário e das Pró-Reitorias 

afetas no que diz respeito a quantidade de alunos matriculados, bem como a 

atualização das obras junto à Diretoria de Obras. Os relatórios são 

preenchidos em planilhas próprias disponibilizadas pela CGE e encaminhadas 

via e-protocolo.  

O relatório das Transferências Voluntárias e de acompanhamento de 

pessoal, antes também bimestral e atualmente quadrimestral, os dados são 

encaminhados pelas unidades e Reitoria no que se refere a Transferências 

Voluntárias e à Reitoria no que se refere a movimentação de pessoal. Os dados 

encaminhados, são juntados em um arquivo único e encaminhado via e-

protocolo para a CGE. 

Já em relação ao questionário da Controladoria Geral do Estado enviado 

agora, por meio do Sistema e-CGE, a metodologia utilizada e, de acordo com 

o preestabelecido no próprio Sistema, segue os seguintes passos:  

a) A Unioeste é uma universidade multicampi, com Campus nas cidades 

de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido 

Rondon e Toledo, além da Reitoria e do Hospital Universitário. Assim, 

para a atuação deste Agente de Controle Interno, são consideradas 7 

(sete) unidades, sendo que cada unidade possui um ordenador de 

despesas designado por Portaria do Reitor.  

b) Em 2020, devido a pandemia da COVID-19, foi encaminhado apenas 1 

questionário, via sistema e-CGE. Este Agente de Controle Interno faz a 

análise prévia de cada questão no sentido da necessidade de resposta 

pelas Unidades e/ou pela Reitoria. Essa análise é feita considerando 

que determinadas ações são de responsabilidade da Reitoria e, portanto, 
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executadas apenas na Reitoria (Administração Central), não 

necessitando de manifestação/resposta das Unidades.  

c) Depois de feita essa análise o questionário é encaminhado às Direções 

Gerais das Unidades, via memorando, para conhecimento e 

agendamento da visita do Agente de Controle Interno para a 

entrevista/coleta/verificação, in loco, acerca do solicitado para resposta 

dos quesitos. Neste ano a verificação in loco foi prejudicada em função 

da pandemia, no entanto, os processos objeto de verificação foram 

encaminhados para a Controladoria Interna pelas Unidades. A 

Controladoria Interna tem confeccionado mapas dos processos que são 

arquivados no Setor, isso porque, o formulário da CGE permite apenas 

uma resposta, SIM/NÃO, e nem todos os processos se encaixam numa 

mesma resposta, então, a solução para o caso, foi a confecção de mapa 

com as respostas para cada quesito de cada processo.  

d) Preenchidos os quesitos e coletados os documentos comprobatórios, 

quando for o caso, o Agente de Controle Interno alimenta o sistema 

(individual para cada Unidade) com as informações colhidas, anexando 

o material comprobatório.  

e) A Controladoria do Estado analisa os questionários e o material anexado 

e devolve, via sistema, para cada Diretor de Unidade validar ou não as 

informações prestadas pelo Agente de Controle Interno, justificando 

quando for o caso. 

f) Ato contínuo, a Controladoria Geral do Estado envia novamente o 

formulário ao gestor para a confecção do Plano de Ação, caso seja 

detectada alguma inconformidade. 

g) Após o gestor formalizar o Plano de Ação é encaminhado Checklist para 

o Agente de Controle Interno acompanhar sua execução no prazo 

estipulado pelo gestor.  
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h) Ao final de cada exercício, a Controladoria do Estado encaminha para a 

Unioeste o relatório anual com o diagnóstico e apontamento dos 

achados, caso existam, que é enviado para as Unidades para ciência.  

 

3 ÁREAS AVALIADAS  

 

3.1 Pela CGE 

 

No decorrer do ano de 2020, foi enviado, via Sistema e-CGE, dois 

formulários, saber: 

 

Formulário 1:  O Formulário 01 da CGE constituiu-se de 59 questões que 

versavam sobre os seguintes Temas: 

✓ GMS 

✓ Compras 

✓ Compras vOVID-19. 

 

Formulário 2:  

O Formulário 2 continha questões acerca das atividades exercidas pelo 

Agente de Controle Interno, pelo Ouvidor e pelo Agente de Transparência, além 

de questões sobre a Prestação de Contas anual.  

Considerando que na estrutura da Unioeste só há 01 Agente de 

Controle Interno, 01 Ouvidor e 01 Agente de Transparência, que responde pela 

universidade como um todo, solicitamos o cancelamento do envio dos 

questionários para as unidades, isso porque as questões são direcionadas 

para essas três instâncias, que são inexistentes nas estruturas das unidades.  
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3.2 Pelo TCE 

 

Foram recebidos em 2020 aproximadamente 33 APAS com pedido de 

esclarecimentos e envio de documentação das mais variadas áreas de atuação 

da universidade. Foram recebidas também, cerca de 32 Demandas enviadas 

pelo Sistema de Comunicação/CACO, dos mais diversos assuntos da 

Universidade, além de aproximadamente 12 Solicitações de Fiscalização. Não 

pudemos precisar o número de e-mails e de informações solicitadas via 

Whatsapp, no entanto, procuramos atender da melhor maneira possível às 

demandas do TCE.  

 

3.2 Pela Controladoria Interna 

 

De acordo com o Plano de Trabalho da Controladoria Interna ficou 

estabelecido o acompanhamento da implementação do Sistema de 

Gerenciamento de Móveis (GPM) nas unidades e do Portal da Transparência, 

entre as demais atividades já descritas acima. 

Em relação ao acompanhamento da implementação do GPM, 

transcrevemos, na íntegra, o relatório da Diretoria Administrativa responsável 

pela sua implementação.  

“Este relatório tem por objetivo demonstrar as ações realizadas pela UNIOESTE quanto 

a implantação do Sistema GPM. Em agosto de 2018, tivemos conhecimento de que a 
UNIOESTE deveria aderir e implantar o novo Sistema de Patrimônio do Estado. Desde 
então, procuramos nos inteirar do assunto e buscando conhecimento acerca do referido 
Sistema. Dois integrantes da Diretoria Administrativa da Unioeste, participaram do 
treinamento em Curitiba no mês de agosto/2018 e, um integrante no treinamento na 
cidade de Foz do Iguaçu, no mês de dezembro/2018, porém, não foi plenamente 
satisfatório, pois a devida operacionalização do sistema não foi possível. O treinamento 
em si, tratava-se de uma visão geral do sistema e não foi exercitado dados 
operacionais. Salientamos ainda, que um dos participantes dos treinamentos, não faz 
mais parte da equipe que está à frente da implantação do novo Sistema GPM na 
Unioeste.  Em agosto de 2019, para melhor conhecimento das demais unidades, 
organizamos um treinamento na cidade de Cascavel, no laboratório de informática do 
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Campus de Cascavel, com instrução da Coordenadora do Patrimônio do Estado, Sra 
Marta Cristina Guizelini, e seu assistente, o servidor Cristian Alberto Pereira Branco. 
O treinamento teve a participação de integrantes das sete unidades administrativas 
da Unioeste, representadas por seus respectivos responsáveis pelas Divisões/Seções 
de Patrimônio e puderam ser feitos testes e o manuseio do Sistema em questão. A 
Diretoria Administrativa da Reitoria, por solicitação do Tribunal de Contas do Estado, 
criou um cronograma contendo as atividades a serem realizadas e o prazo para cada 
uma delas. Salientamos que este cronograma foi alterado e sofrerá nova alteração, pois 
a Unioeste passou por um período de greve, o que fez com que muitos trabalhos fossem 
paralisados e as informações não obtidas para lançamento no Sistema GPM. Em 
termos gerais, a Unioeste/Reitoria, por meio dos seus servidores Erosania Lisboa e 
Marlo dos Santos Biron, orientaram cada unidade sobre os procedimentos a serem 
adotados no Sistema, como: 

• Cadastro dos usuários responsáveis por cada sala; 

• Criação do organograma de cada unidade; 

• Demais ações contidas no cronograma de implantação enviado a cada 
unidade. 

Em conversa com a Coordenadora do Patrimônio do Estado, Sra Marta Cristina 
Guizelini, neste treinamento, foram solicitados alguns ajustes ao Sistema como: a 
inclusão dos itens Convênios e M.C.O nos tipos de incorporações no Sistema GPM. 
Foram solicitados também, por meio do Núcleo de Tecnologia em Informática da 
Unioeste-NTI, considerando o prazo para a transferência dos dados para o novo 
Sistema, a possibilidade da Unioeste enviar à Celepar um arquivo contendo duas 
colunas:  

1) Plaqueta; 
2) Sigla Entidade proprietária (com toda hierarquia).  

Este arquivo, de certa forma, facilitará a transferência dos bens para a sala de 
destinação correta dentro do Sistema GPM, pois, quando da transmissão dos dados, o 
NTI migrou os bens de cada unidade para uma sala única, e é necessário, que seja 
direcionado na devida sala. Em 04 de setembro de 2019, recebemos da Celepar a 
informação de que seria possível a transferência automática das salas antigas do 
sistema SGPU para o sistema GPM. Em, 09 de outubro de 2019, foram enviados a 
SEAP, os arquivos para transferência dos bens para as respectivas salas pelo NTI. 
Estes mesmos arquivos foram enviados, em 21 de outubro de 2019, para a Celepar. 
Após foram realizadas cobranças, tanto a SEAP quanto a Celepar do prazo das devidas 
transferências. Em 29 de janeiro de 2020, a SEAP nos encaminhou e-mail solicitando 
ajustes nas planilhas, os quais foram realizados e enviados a SEAP, em 11 de fevereiro 
de 2020.  Em 2 de março de 2020, foi solicitado a Celepar uma posição das devidas 
transferências, as quais foram protocoladas pela SEAP sob número 0064334. Em 13 
de março de 2020, a SEAP enviou solicitação de ajustes, os quais foram realizados e 
enviados em 02 de julho de 2020. Entre julho e outubro de 2020, foram realizadas 
cobranças pela chefia do patrimônio e pela Diretoria Administrativa da Reitoria, via 
fone e e-mail quanto a posição dos dados enviados a SEAP.  Em 6 de novembro de 
2020, recebemos e-mail da SEAP, informando das constantes cobranças a Celepar 
para solucionar o problema da Unioeste e das mudanças de chefias da DPE. Em 
16/11/2020, recebemos resposta da SEAP informando que estavam cobrando 
diariamente a Celepar. Em, 24 de novembro de 2020, a SEAP nos enviou a resposta 
da Celepar, o qual enviamos para o NTI da Unioeste e este nos informou que não 



8 
 

estavam anexados os arquivos necessários para os ajustes. Em 10 dezembro de 2020, 
a SEAP nos enviou os referidos arquivos, os quais a Unioeste está identificando os erros 
e corrigindo para reenviá-los a SEAP. Na Unioeste, já foram feitos os trabalhos/ações 
destacadas abaixo: 

• Transferência da base de dados do sistema da Unioeste (SGPU) para o 
Sistema do Estado (GPM), sob responsabilidade do NTI; 

• Levantamento dos usuários do Sistema SGPU de cada unidade para 
cadastro na central de segurança, com a coleta de dados como Nome e 
CPF; 

• Cadastro dos usuários responsáveis pelo novo sistema em cada unidade 
da Unioeste; 

• Criado organograma de cada unidade; 

• Realizado arquivo em Excel com a relação das salas antigas e novas e 
enviados à Celepar; 

• Levantamento da numeração das plaquetas utilizadas pelas unidades e 
solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição das 
plaquetas com a numeração fornecida pela SEAP; 

• Processo de licitação visando o registro de preços de plaquetas de 
identificação dos bens móveis, para atendimento das várias unidades 
administrativas da Unioeste, sob responsabilidade da Diretoria de 
Compras – Comissão Permanente de Licitação; 

• Levantamento dos responsáveis de cada setor para inclusão do 
organograma com os dados como nome, setor, CPF; email; 

• Criação dos organogramas das unidades e atualização dos responsáveis 
pelas salas; 

• Realizado levantamento dos valores de mercado de cada item 
patrimonial constante no sistema GPM e lançado no Sistema. 

Diante do exposto houve necessidade de alteração do cronograma de instalação do 
sistema GPM na Unioeste.Justificamos esta alteração nas datas do cronograma devido 
a migração dos dados ainda não terem sido efetivadas pela Celepar, pandemia 
(COVID19), e nas mudanças de gestores na Unioeste e na SEAP. Após efetivar a 
migração dos dados pela Celepar e migração dos dados pelo NTI/Unioeste dos 
lançamentos realizados pelas unidades da Unioeste, no SGPU, entre o período de envio 
dos arquivos dos dados a Celepar e migração pela Celepar para as respectivas salas 
criadas no GPM, há necessidade de aguardarmos a aquisição das plaquetas 
patrimoniais da Unioeste, as quais serão adquiridas por novo processo licitatório a ser 

realizado a partir de janeiro de 2021, devido o atual estar com a vigência expirada”. 
 

Já em relação ao Portal da Transparência, a maioria das ações não pôde 

ser realizada em função da falta de servidores de TI, no entanto, realizamos 

várias reuniões com a administração da universidade para o encaminhamento 

da situação e sua possível solução. Efetivamente, o que pudemos realizar foi 

a mudança substancial no que se refere à publicização dos Processos de 
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Licitações, cuja atuação deste Controle Interno foi fundamental para sua 

reestruturação.  

 

    

4 RESULTADOS DAS AÇÕES DECORRENTES DO ACOMPANAMENTO DO 

CHECKLIST 2019 

 

4.1 Medidas implementadas referentes às recomendações contidas no 

Relatório da CGE de 2019. 

 

No presente ano, dada a pandemia, não foi possível a visitação in loco 

às unidades para o acompanhamento da realização dos Planos de Ações, 

referente às recomendações dos formulários dos anos de 2018 e 2019 com 

prazo ainda vigente. Neste tópico vale ressaltar que algumas das 

Recomendações exaradas pela CGE para cumprimento por parte das 

Unidades são de responsabilidade da Reitoria, e foram encaminhadas para 

serem respondidas pela Reitoria.   

 

REITORIA – Formulários Extra 01/2018 e 02/2018:  

✓ O órgão não possui integração com a Central de Viagens: 

Resposta do Gestor: Considerando que a partir de janeiro de 2020 iniciou-se 

nesta Universidade o mandato de uma nova gestão administrativa, que vem 
fazendo levantamentos e estudos quanto aos procedimentos em uso, nos 
diversos setores; Considerando que a Unioeste possui um contrato vigente 

com a Empresa Brematur Passagens e Turismo Ltda —EPP, com vigência até 
fevereiro de 2021, para serviços de agenciamento de viagens, compreendendo 
cotação de preços, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens 

aéreas e rodoviárias, tanto nacionais quanto internacionais, e ainda, pacotes 
de viagens, para atender as unidades administrativas da Unioeste; 

Considerando que foi verificado diversas solicitações feitas pela Pró-Reitoria 
de Administração e Finanças —PRAF, junto à Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência —SEAP, em específico ao Departamento de 

Transportes Oficial - DETO, Central de Viagens, visando tratativas de 
orientações e/ou informações quanto aos procedimentos para utilização do 
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Sistema Central de Viagens, da qual não obteve retorno, até mesmo por conta 
do período de pandemia e parte de alguns servidores aderirem ao trabalho 
remoto; Informamos que a PRAF irá buscar formalmente orientações, junto a 

SEAP, para se adaptar e implantar o referido Sistema, no entanto, entendemos 
que de forma simultânea ao sistema de adiantamentos ou empenhos, tendo 
em vista a operacionalização dos pagamentos de despesas por meio do 

SICONV (Convénios com Órgão Federais). 
✓ Não há sistema para atender despesas com realização de viagens de 

funcionários: 

Resposta do Gestor: Ver resposta do item acima (o Gestor formulou a resposta 

a este quesito juntamente com a anterior). 
 

✓ A folha de pagamento dos servidores da Universidade não está 

integralmente implantada no Sistema Meta4: 

Resposta do Gestor: As informações referentes a folha de pagamento das 
Universidades estão implantadas no Meta4 conforme cronograma estabelecido 
pela SEAP/SEFA.  

 

✓ A folha de pagamento dos servidores da universidade não contemplou 

todos os códigos de vantagens e descontos: 

Resposta do Gestor: Para os códigos de vantagens e descontos foram 
realizados e feita a conferência juntamente com a SEAp conforme manual de 

vantagens e descontos do Meta4.  
 

✓ O quantitativo e o valor dos cargos em comissão não estão amparados 

por instrumentos legais: 

Resposta do Gestor: Referente ao quantitativo e valores dos cargos, foram 

regularizados pela Lei nº 20.225/2020. 
 

✓ O quantitativo e o valor das gratificações não estão amparados por 

instrumento legal: 

Resposta do Gestor: O quantitativo e o valor das gratificações estão amparadas 

pela lei nº 20.225/2020 
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✓ Os pagamentos de horas extras, plantões e adicional noturno não são 

regulados conforme os limites legais realizados com base em 

comprovação de frequência: 

Resposta do Gestor: Referente os pagamentos de horas extras, plantões e 
adicional noturno, esta Universidade possui registro de ponto biométrico, livro 

ponto para os docentes e todos os pagamentos são autorizados pela chefia 
imediata, conferidos pelas Seções de Recursos Humanos das unidades e 
assinados pelos Diretores de Campus e, posteriormente, enviados à Diretoria 

de Pagamento para lançamento via folha de pagamento.  
 

✓ Os pagamentos de Gratificação de Atividade de Saúde (GAS) e de 

periculosidade não atendem os requisitos legais: 

Resposta do Gestor: Referente ao pagamento da GAS – Gratificação de 

Atividade de Saúde, os campi encaminham formulário específico, descrevendo 
as atividades e qual setor será desenvolvido com a ciência do Diretor do 
Campus. Quanto ao adicional de periculosidade é realizado parecer técnico do 

Engenheiro de Segurança do Trabalho, que verifica se possui nexo de 
recebimento ou não.  

 

✓ O cálculo para pagamento de adicionais por tempo de serviço não é feito 

corretamente: 

Resposta do Gestor: O cálculo do adicional de tempo de serviço [é realizado 
conforme previsto em lei, seja a Lei nº 6174/70; 11.713/1997, cálculo sobre 

o vencimento básico e Resolução nº 063/2014-COU de 05/06/2014, somente 
para os Docentes.  

 

✓ As informações relativas a pessoal disponível no sítio eletrônico não 

atendem à legislação, conforme Lei Federal 12.527/2011: 

Resposta do Gestor: Recomendação acatada e realizada:   
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-
servidores;jsessionid=QB-

S37V10TDchP7E3mwwQv_Lkehue07CxQ2x8uRf.ssecs75004?windowId=e04 

Remuneração dos servidores:  

http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo
/remuneracao?windowId=abd 
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✓ O sítio eletrônico não atende aos requisitos tecnológicos definidos na Lei 

de Acesso à Informação nº 12.527/2011 e do Decreto Estadual nº 

10285/2014: 

Resposta do Gestor: Recomendação acatada e realizada: 
Acessibilidade https://www.unioeste.br/portal/acessibilidade - no canto 

esquerdo do portal, na barra superior, estão os ícones que ampliam as letras 
e melhoram o contraste, bem como os caminhos para orientar o acesso ao site. 
Foi mantido o sítio oficial do portal da transparência institucional, 

compartilhado como do Estado, com as ferramentas de pesquisa de conteúdo, 
para permitir o acesso à informação.  
https://www.unioeste.br/portal/inicio-transparencia  

http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/orgao=UNIOESTE 
 

✓ A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter 

continuado, não é solicitada pelo servidor designado pelo 

acompanhamento 60 dias antes do seu termo final, conforme parágrafo 

único do art. 106 da Lei 15.608/2007. 

Resposta do Gestor: Recomendação acatada e realizada.  

 

CASCAVEL – Formulário 02/2018: 

✓ Não é designado formalmente um gestor para controlar a execução de 

recursos recebido de convênio: 

Resposta do Gestor: O Campus apresentou a Portaria nº 3389/2020-GRE, em 
que designa a Servidora Cleya Aparecida Henz como Assessora Técnica 

responsável pelo Setor de Convênios e Contratos. Segundo a Assessora ela é 
responsável pelo controle da execução dos recursos recebidos dos convênios.  

 

✓ O órgão/entidade não possui fiscal de convênio: 

Resposta do Gestor: O Campus de Cascavel, não presentou ato formal 
designando fiscal de Convênios.  

 

FOZ DO IGUAÇU – Formulário 04/2018: 

✓ Não há controle periódico de matrícula dos estagiários: 

Resposta do Gestor: Sobre o controle de matrícula e frequência dos 
estagiários, solicitamos a cada seis meses a apresentação de comprovante de 
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matrícula como já informado anteriormente, com relação a frequência, 
passamos a solicitar a partir de 2020, declaração de frequência, entretanto, 
com a pandemia os estudantes nos informaram que as secretarias não 

estavam fornecendo esse tipo de declaração e que tão logo retornassem as 
aulas presenciais seriam fornecidas.  
 

✓ Não existe treinamento aos servidores novos do órgão, apresentando a 

política, missão, direitos, deveres e informações, de acordo com a Lei 

Estadual 6174/70: 

Resposta do Gestor: Sobre a ambientação de novos servidores, informamos 
que em anos anteriores essas ações eram realizadas anualmente, no ano de 

2020 com a pandemia, deixamos de realizar, entretanto, encaminhamos aos 
servidores as normativas relacionadas aos direitos e deveres dos 
admitidos/contratados.  

 

FRANCISCO BELTRÃO - Formulário 03/2019:  

✓ Os documentos externos não são recebidos e encaminhados ao setor de 

protocolo para digitalização e inserção no sistema e-protocolo:  

 Resposta do Gestor: Não foi realizado em função do número insuficiente 

de Agentes Universitários e a redução das atividades do campus 

motivada pelas restrições sanitárias impostas pela COVID-19. 

✓ Não é realizado anualmente processo de avaliação de documentos que 

esgotaram a temporalidade estabelecida, visando sua eliminação: 

Resposta do Gestor: Não foi realizada em função da falta de funcionários. A 

não contratação0 de Agentes Universitários via concurso público e a redução 
das atividades do Campus motivada pelas restrições sanitárias impostas pela 

pandemia da Covid-19 também contribuíram para a não execução do Plano 
de Ação. Além disso a Unioeste ainda não definiu qual será o sistema utilizado 
para a gestão de documentos interno.   

 

✓ A orientação e realização do processo de análise e seleção da 

documentação produzida e recebida pelo órgão não é efetuada pela 

comissão setorial de avaliação de documentos: 

Resposta do Gestor: Não foi realizada em função da falta de funcionários. A 
não contratação0 de Agentes Universitários via concurso público e a redução 
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das atividades do Campus motivada pelas restrições sanitárias impostas pela 
pandemia da Covid-19 também contribuíram para a não execução do Plano 
de Ação. Além disso a Unioeste ainda não definiu qual será o sistema utilizado 

para a gestão de documentos interno.   
 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON - Formulário 03/2019: 

✓ Os documentos externos não são recebidos e encaminhados ao setor de 

protocolo para digitalização e inserção no sistema e-protocolo:  

Resposta do Gestor: Trata-se de uma atribuição da reitoria. Sobre a utilização 

do e-protocolo, devido à falta de servidores efetivos no setor, rotatividade de 
estagiários, fluxo de solicitações de compras e abertura de licitação e ainda os 

prazos previstos para o fechamento do ano de 2020, não será possível a 
implantação ainda nesse ano. Todavia, foi agendado, pela Reitoria, um 
treinamento sobre a utilização do Sistema GMS e E-protocolo, para todas as 

unidades da UNIOESTE para final de janeiro/2021. Informamos que está em 
andamento um projeto para implantação do SEI Sistema Eletrônico de 
Informações para viabilizar o tramite eletrônico de processos para melhorar a 

gestão, otimizar fluxos de trabalho e racionalizar despesas administrativas, 
garantindo a qualidade e confiabilidade dos dados e das informações 

disponíveis. 0 SEI é um sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal 
da 4'egião (TRF4), o qual é cedido gratuitamente para instituições públicas e 
permite transferir a gestão de documentos e de processos eletrônicos 

administrativos para um mesmo ambiente virtual. 0 SEI reduz o tempo de 
realização das atividades por permitir a atuação simultânea de várias 

Unidades/Setores em um mesmo processo, ainda que distantes fisicamente, 
como é o caso da Unioeste, multi-campi.  A solicitação da cessão do direito de 
uso do Sistema Eletrônico de Informações foi realizada ao TRF4 em 07 de maio 

de 2020, e neste momento, aguardamos reposta do referido Tribunal para a 
celebração do Acordo de Cooperação Técnica, o qual deve sair ainda esse ano. 
Salientamos que caso não seja disponibilizado o SEI, a partir de fevereiro de 

2021, aderiremos ao sistema e-protocolo de forma gradativa até a sua 
implantação total.  

 

✓ Não é realizado anualmente processo de avaliação de documentos que 

esgotaram a temporalidade estabelecida, visando sua eliminação: 

Resposta do Gestor: Não realizado, tendo em vista que não houve contratação, 
por meio de concurso público para servidor efetivo ou temporário, pois o 

estado não autorizou a realização de concursos. Reiteramos o grande número 
de aposentadorias de Agentes Universitários, bem como, a ampliação da 
infraestrutura da Universidade, que tem configurado gradativamente um 
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quadro de grandes prejuízos para a execução dos serviços públicos na 
Instituição. 
 

✓ A orientação e realização do processo de análise e seleção da 

documentação produzida e recebida pelo órgão não é efetuada pela 

comissão setorial de avaliação de documentos: 

Resposta do Gestor: Ver resposta anterior (o Gestor respondeu a este quesito 
da mesma maneira) 

 
 
5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA 

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O desempenho da Unioeste quando a Eficácia da Gestão Orçamentária, 

pelos índices apresentados justificam-se tendo em vista a Pandemia COVID-

2019, o calendário acadêmico do ano letivo de 2020 foi suspenso por 

determinado período. Desta forma, o quantitativo de alunos mantidos somente 

poderá ser mensurado no encerramento do mesmo. Previsão para 

encerramento em Outubro/2021, conforme Resolução nº 062/2020-CEPE, de 

26 de novembro de 2020. Já a manutenção de atividades junto ao Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, com índice de 0,689% para as 

atividades de Saúde, demonstram uma eficiência moderada, também tendo 

em vista a Pandemia COVID-19, e suspensão das cirurgias eletivas pelo 

Governo do Estado. 

O desempenho da Unioeste quanto a Eficiência da Gestão 

Orçamentária, pelos índices apresentados de 1,039% para as atividades de 

Ensino Pesquisa e Extensão; de 0,981% para as atividades de Ensino no 

HUOP e de 1,167% para as atividades de Saúde no HUOP, demonstram que a 

Unioeste atingiu excelente desempenho em relação à execução orçamentária.  
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5.1 Gestão Orçamentária 

 

5.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária  

A Unioeste implanta no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e 

Monitoramento Estadual – SIGAME, as informações orçamentárias.  

A seguir apresentamos o desempenho da gestão orçamentária do Ensino 

Superior da Unioeste e do Hospital Universitário.  

 

 

Meta 6128 – Gestão das Atividades de Ensino Pesquisa e Extensão. 

Manter alunos de graduação e pós-graduação nos campi de Cascavel, Foz do 

Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Esta é uma 

meta de construção anual.  

 

UNIOESTE - Ensino TOTAL 

LOA – Prevista 12.030 

Realizada  
COI e COI global  

                           Fonte: PROPLAN - Divisão de Orçamento 
 
Justificativa: Tendo em vista a Pandemia COVID-2019, o calendário 

acadêmico do ano letivo de 2020 foi suspenso por determinado período. Desta 

forma, esse quantitativo somente poderá ser mensurado no encerramento do 

mesmo. Previsão para encerramento em Outubro/2021, conforme Resolução 

nº 062/2020-CEPE, de 26 de novembro de 2020.  

 
Meta 6078 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – 

HUOP. Manutenção de atendimento médico, ambulatorial e hospitalar. O 

índice apresentado de 0,689% para a gestão orçamentária da Unioeste – 

Ensino é considerado moderado: 
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UNIOESTE/HUOP-Ensino TOTAL 

LOA – Prevista 92.735 

Empenhada e Realizada 63.971 

COI e COI global 0,689 

                       Fonte: PROPLAN - Divisão de Orçamento 

 
 

Meta 6170 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – 

HUOP. Manutenção de atendimento médico, ambulatorial e hospitalar. O 

índice apresentado de 0,689% para a gestão orçamentária da Unioeste – 

Saúde é considerado moderado: 

UNIOESTE/HUOP-Saúde TOTAL 

LOA – Prevista 92.735 

Empenhada e Realizada 63.971 

COI e COI global 0,689 

                           Fonte: PROPLAN - Divisão de Orçamento 

 

 

5.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária 
 

 
Meta 6128 – Gestão das Atividades de Ensino Pesquisa e Extensão. 

Manter alunos de graduação e pós-graduação nos campi de Cascavel, Foz do 

Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. O índice 

apresentado de 1,039%, para a gestão orçamentária da Unioeste - Ensino é 

considerado eficiente:  

 

 
UNIOESTE - Ensino VALOR 

LOA – Prevista R$ 297.111.090,00 

Empenhada e Realizada R$ 308.965.579,67 

CEI e CEG 1,039 

                     Fonte: PROPLAN - Divisão de Orçamento 
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Observação: as Despesas de Pessoal de janeiro e fevereiro do exercício de 

2020 foram executadas no Órgão 1344, Projeto Atividade 6127. Somente a 

partir do mês de março/2020 passaram a ser executadas no Órgão 4534, 

Projeto Atividade 6128. 

 

Justificativa: Tendo em vista a Pandemia COVID-2019, o calendário 

acadêmico do ano letivo de 2020 foi suspenso por determinado período. Desta 

forma, esse quantitativo somente poderá ser mensurado no encerramento do 

mesmo. Previsão para encerramento em Outubro/2021, conforme Resolução 

nº 062/2020-CEPE, de 26 de novembro de 2020.  

 

Meta 6078 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – 

HUOP. Manutenção de atendimento médico, hospitalar e ambulatorial. O 

índice apresentado de 0,981% para a gestão orçamentária da Unioeste – 

Ensino é considerado eficiente: 

 
UNIOESTE - Ensino VALOR 

LOA – Prevista R$ 38.626.008,00 

Empenhada e Realizada R$ 37.908.141,96 

CEI e CEG 0,981 

                            Fonte: PROPLAN - Divisão de Orçamento – Fonte 262  

 
 
 

Observação: a partir de 2020, foi liberado ingresso de Receita do HUOP e 

Clínicas/Campus Cascavel, pela Fonte 262 – Serviços de Saúde Remunerados 

pelos SUS, a qual não desvincula percentual arrecadado referente a Emenda 

Constitucional nº 93, de 08/09/2016. 

 

Meta 6170 - Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – 

HUOP. Manutenção de atendimento médico, hospitalar e ambulatorial. O 
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índice apresentado de 1,167% para a gestão orçamentária da Unioeste – 

Saúde é considerado eficiente: 

 

 
UNIOESTE - Saúde VALOR 

LOA – Prevista R$ 126.675.411,00 

Empenhada e Realizada R$ 147.850.539,30 

CEI e CEG 1,167 

                      Fonte: PROPLAN - Divisão de Orçamento 

 

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná presta atendimento 

especializado nas mais diversas áreas da medicina, com total de 267 leitos, 

destes sendo 53 destinados para COVID-19, é o maior hospital público da 

região Oeste e Sudoeste do Paraná e atende uma população de 

aproximadamente 2 milhões de habitantes, recebendo também pacientes de 

várias regiões do Estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e dos países vizinhos 

Paraguai e Argentina. É um hospital de referência em alta complexidade para 

119 municípios paranaenses e o maior prestador de serviços SUS na região, 

com 100% de seus atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde. O 

Hospital oferece Residência Médica nas áreas de Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia, Cirurgia Geral e Clínica Médica; Residência em Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e mais Residências Multiprofissionais, 

com um total de 165 residentes. 

 

5.2 GESTÃO FINANCEIRA  

 

5.2.1 Eficácia da Gestão Financeira  

 

Na Unioeste, para todos os processos de compra ou de contratação de 

serviços é emitida Ordem de Compra ou Serviço, conforme o caso, sendo 

anexada a Declaração de Disponibilidade Financeira e Orçamentária (DDF), 
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assinada pelas divisões Financeira, Contábil e pelo Pró-Reitor, ou seja, todas 

as despesas devem ter recursos disponíveis para sua devida quitação.  

Assim, todos os compromissos assumidos pela Unioeste, possuem a 

respectiva disponibilidade financeira que garanta o fiel cumprimento do 

compromisso assumido.  

 

5.2.2 Eficiência da Gestão Financeira  

 

Em relação ao quesito pontualidade informamos que, para os 

pagamentos oriundos de Recursos Próprios ou Convênios, quando a nota 

Fiscal chega ao Setor Financeiro, é feita a consulta aos órgãos para verificar a 

regularidade fiscal da empresa e, somente depois de constatada a sua 

regularidade é que se efetua o pagamento, dentro do prazo, caso a empresa 

não esteja regularizada junto aos órgãos fiscais, é solicitado a empresa a 

regularização para que passamos providenciar o pagamento sendo efetuado o 

pagamento após a regularização da empresa. Quanto aos recursos Federais o 

pagamento é via SICONV quando chega o processo para pagamento além das 

consultas necessárias temos que scanear todo o processo e lançar na 

plataforma +Brasil e após todo o processo e autorizado o pagamento da 

empresa. 

Já para os pagamentos oriundos de Recursos do Tesouro, os 

pagamentos são feitos via LOTE DIRETAMENTE PARA O BANCO DO BRASIL. 

A Unioeste inclui os dados do fornecedor no sistema SEFANET e encaminha o 

Lote de pagamento para o Banco do Brasil – Curitiba. Esses Lotes muitas 

vezes retornam e são feitos e refeitos e não sendo aceitos via Lotes, temos que 

mandar via Ofício para pagamento via SEFA, e muitas vezes acarreta juros e 

multas, isso tudo considerando as instabilidades do NOVOSIAF. 

 Esses pagamentos devem constar na programação financeira do 

Estado.  
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Todos os recursos arrecadados pela Unioeste estão aplicados em 

Fundo de Aplicação Prática, com aplicação e resgate automático. As contas de 

recursos federais são aplicadas em poupança devido à exigência do termo de 

convênio.  

 

5.2 GESTÃO PATRIMONIAL 

 

 

5.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial 

 

No âmbito da universidade os bens móveis, de acordo com os 

responsáveis pelos setores, são utilizados de maneira adequada e dentro dos 

objetivos a que se destinam e no zelo com sua conservação. O Agente de 

Controle Interno, em suas visitas in loco nas sete unidades da Unioeste, 

observa se a instituição tem se esmerado no tocante a conservação e 

manutenção de seu patrimônio.  

Verifica-se também, que permanece o constado nos anos anteriores de 

que algumas unidades não conseguem, efetivamente, realizar levantamentos 

periódicos de todos os bens móveis, isso porque não há servidores para a 

realização desse trabalho, pois muitos dos setores contam com apenas um 

(01) servidor que é responsável pelo recebimento, registro/etiquetamento, 

distribuição e controle de todos os bens móveis da unidade. Todas as unidades 

demandariam de muito mais que um servidor, pois possuem fazendas escolas, 

laboratórios, etc. em locais distantes de suas sedes, o que dificulta o 

acompanhamento pelo servidor responsável.  

 

5.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial 
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Todas as unidades da Unioeste possuem o Sistema de Gerenciamento 

de Patrimônio da Unioeste – SGPU, onde todos os bens móveis são 

cadastrados mediante etiqueta com código de barras, atendendo ao disposto 

nos Decretos 5.289/2009 e 1.050/2011. Anualmente os setores responsáveis 

devem efetuar o inventário dos bens móveis. O que é recorrente na Unioeste, 

é a absoluta falta de servidores, uma vez que os setores de patrimônio da 

maioria das unidades da Universidade, possuem apenas um servidor efetivo 

ou estagiário, que é responsável pelo controle dos bens móveis da unidade. A 

Administração Superior tem, reiteradamente, solicitado autorização para 

contratação dos servidores, sendo que a Unioeste não obteve êxito até o 

momento.   Embora, há cobrança tanto pela CGE quanto por parte do Agente 

de Controle para que as unidades mantenham todos os registros, controles e 

inventários rigorosamente em dia, somos sabedores de que essa situação só 

terá sua real concretude quando o Estado autorizar a contratação de 

servidores para repor o quadro ou para expansão das novas demandas.  

Em relação aos bens móveis inservíveis ou desnecessários, são 

avaliados por Comissões, das respectivas unidades, que emitem laudo acerca 

de sua inservibilidade e são direcionados para fins de doação ou leilão, 

mediante aprovação do Conselho Universitário, de acordo com a legislação em 

vigor.  

É norma da Unioeste a abertura de processo disciplinar para 

averiguação de responsabilidade em caso de desaparecimento de bens.  

O quadro a seguir, demonstra a movimentação dos bens móveis e 

imóveis da Unioeste no ano de 2019. Tomamos por base o saldo da descrição 

das despesas por fonte em 2018 e as incorporações efetuadas no ano de 2019.  
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BENS 

MÓVEIS 

SALDO EM 

TODAS AS 

FONTES EM 

2018 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019        

FONTE 250 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019       

FONTE 281 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019         

FONTE 284 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019          

FONTE 100 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019     

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019         

FONTE 260 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019         

FONTE 101 

TOTAL 

Aparelhos de 

Medição e 

Orientação 

817.332,18 1.540,00 5.950,00 7.422,00         832.244,18 

Aparelhos e 

Equipamentos 

de 

Comunicação  

149.521,72 6.300,00             155.821,72 

Aparelhos, 

Equipamentos 

e Utensílios 

Médico-

Odontológico, 

Laboratorial  

11.901.404,01 540.601,23 2.459.212,70 378.358,04         15.279.575,98 

Aparelhos e 

Equipamentos 

para Esportes 

e Diversões 

215.947,22 7.999,99 73.035,59           296.982,80 

Equipamento 

de Proteção, 

Segurança e 

Socorro 

251.171,59 8.268,00         950,00   260.389,59 

Maquinas e 

equipamentos 

industriais 

67.720,63             1.200,00 68.920,63 

Máquinas e 

Equipamentos 

Energéticos 

91.026,52   12.980,00       11.705,30   115.711,82 

Máquinas e 

Equipamentos 

Gráficos 

7.942,90 1.398,00             9.340,90 

Máquinas, 

Ferramentas e 

Utensílios de 

Oficina  5238 

2.368.671,70 8.132,79   2.784,51       10.271,00 2.389.860,00 
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Equipamentos 

peças e 

acessórios 

para 

automóveis 

5257 

23.736,69               23.736,69 

equipamentos  

, peças e 

acessórios de 

proteção ao 

voo 

2.026,11               2.026,11 

Maquinas 

equipamentos 

e utensílios 

agropecuários  

142.181,50               142.181,50 

Máquinas e 

Equipamentos 

Agrícolas e 

Rodoviários 

1.791.923,12   13.784,00 140.606,62       4.600,00 1.950.913,74 

Equipamentos 

e Utensílios 

Hidráulicos e 

Elétricos 

159.318,00           9.744,00 390,00 169.452,00 

Outras 

maquinas, 

aparelhos, 

equipamentos 

e ferramentas 

3.294.076,94 108.518,56 18.330,00       1.761,67 48.844,00 3.471.531,17 

Equipamentos 

de 

Processamento 

de Dados 5235 

11.043.733,37 160.036,01 30.278,94 26.934,92     65.015,11 8.347,75 11.334.346,10 

Equipamentos 

de tecnologia 

da informação  

1.914.967,29 21.353,60             1.936.320,89 

Aparelhos e 

Utensílios 

Domésticos 

893.760,40 71.503,78   625,50     1.957,50 697,00 968.544,18 

Máquinas, 

Instalações e 

Utensílios de 

Escritório  

204.631,65 6.074,95 74,99           210.781,59 
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Mobiliário em 

Geral  
5.903.104,43 189.603,33 16.946,00 801,00     33.460,00 25.250,40 6.169.165,16 

Máquinas, 

Utensílios e 

Equipamentos 

Diversos   

798.293,08               798.293,08 

Coleções e 

Materiais 

Bibliográficos 

2.049.353,19 43.826,83 10.173,50       828,32   2.104.181,84 

Instrumentos 

Musicais e 

Artísticos 

9.738,00               9.738,00 

Equipamentos 

para Áudio, 

Vídeo e Foto  

1.881.652,30 49.877,52 69.220,05 13.517,80     10.694,00 4.732,22 2.029.693,89 

Veículos 

Diversos 
459.803,77 221,00             460.024,77 

Veículos de 

Tração 

Mecânica  

3.530.399,95               3.530.399,95 

Semoventes 

5246 
7.500,00               7.500,00 

Peças não 

Incorporaveis 

a imoveis 

2.350,68               2.350,68 

Bens móveis a 

classificar  
24.640.780,23               24.640.780,23 

TOTAL BENS 

MÓVEIS 
74.624.069,17 1.225.255,59 2.709.985,77 571.050,39 0,00 0,00 136.115,90 104.332,37 79.370.809,19 
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BENS 

IMÓVEIS 
TOTAL 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019        

FONTE 250 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019       

FONTE 281 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019         

FONTE 284 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019          

FONTE 100 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019     

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019         

FONTE 260 

BENS 

INCORPORADOS 

EM 2019         

FONTE 101 

TOTAL 

Terrenos 2.355.000,00               2.355.000,00 

Imóveis de uso 

educativo 
11.355.972,79               11.355.972,79 

Bens imóveis a 

Classificar 
27.855.385,09               27.855.385,09 

Obras em 

Andamento 
13.764.169,72   5.188.369,23   1.000.000,00 1.710.000,00     18.952.538,95 

TOTAL BENS 

IMÓVEIS 
55.330.527,60 0,00 5.188.369,23 0,00 1.000.000,00 1.710.000,00 0,00 0,00 60.518.896,83 

TOTAL BENS 129.954.596,77 1.225.255,59 7.898.355,00 571.050,39 1.000.000,00 1.710.000,00 136.115,90 104.332,37 139.889.706,02 

Fonte: Diretoria de Contabilidade        
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6 AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO.  

 

As ações pontuais do Agente de Controle Interno na Unioeste se dão 

quando da solicitação de demandas internas e da verificação in loco da 

documentação e da análise de equipamentos, móveis, imóveis, instalações etc, 

nas Unidades da Unioeste (Reitoria, HUOP, Campus de Cascavel, Foz do 

Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo) e, percebendo 

alguma inconformidade (de fluxo, de procedimento, de armazenamento, de 

segurança, entre outros), encaminha recomendação para que se faça a 

adequação necessária.  

Ressaltamos que a Unioeste possui um setor de Auditoria que executa 

auditorias e ficou responsável, conforme a Ordem de Serviço nº 007/2020-

GRE pelo acompanhamento e a execução Contábil, Financeira e Orçamentária 

das Unidades e Órgãos da Unioeste quanto a legalidade, legitimidade, eficácia, 

eficiência, efetividade e economicidade, devendo adotar métodos e 

procedimentos específicos para seu acompanhamento, respeitada a 

abrangência de atuação em função do número 

Assim, o Agente de Controle Interno atende as atribuições delegadas 

via Sistema e-CGE pela Controladoria Geral do Estado, isto para não haver 

sobreposição e conflitos de tarefas entre os dois setores na instituição.  

Uma das maiores dificuldades na realização dos trabalhos e na melhoria 

contínua, apesar de todos os esforços dos servidores e da administração no 

âmbito da Unioeste e de suas unidades, se dá em função da absoluta falta de 

servidores, exaustivamente relatada em relatórios anteriores, bem como 

exaustivamente solicitada sua reposição junto à Superintendência de Ciência 

e Tecnologia. 

A Controladoria Interna durante esse período, teve muita dificuldade em 

se ausentar do setor, isso porque atuou muito como setor de orientação 
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durante esse período, pois os setores utilizaram a Controladoria Interna como 

intermediária para sanar inúmeras dúvidas junto ao TCE.  

Importante frisar que o Setor de Controladoria Interna deveria atuar 

com uma equipe de servidores, assim poderia fazer diligências e auditorias o 

que é impossível de se fazer com apenas uma pessoa no setor, agora duas, 

porém uma em fase de aprendizagem.   

Em atendimento a Instrução Normativa 01/2020-CGE, publicada em 

15 de janeiro de 2020, foi elaborado Plano de Atividades da Controladoria 

Interna, publicado no D.O. nº 10608 de 20.01.2020. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES – ANO 2020 

UNIDADE J F M A M J J A S O N D 

  Confecção do Relatório Anual da Controladoria Interna. 

Reitoria Recebimento do Relatório da Controladoria Geral do Estado. 

  Encaminhar os Relatórios para os gestores e para a Pró-Reitoria de Administração 
e Finanças a fim de anexá-los à Prestação de Contas da Unioeste. 

UNIDADE J F M A M J J A S O N D 

Reitoria; Hospital 
Universitário; 
Campus Cascavel; 
Campus Foz do 
Iguaçu; Campus 
Francisco Beltrão; 
Campus Mal. 
Cândido Rondon; 
Campus Toledo  

Auditorias bimestrais nas 7 Unidades, de acordo com o escopo estabelecido pela 
Controladoria Geral do Estado. 

Acompanhar os resultados das Auditorias via sistema, até a definição do Plano de 
Ação das possíveis inconformidades. 

Acompanhar mensalmente a implementação de medidas e ações estabelecidas 
pelas Unidades nos respectivos Planos de Ação, visando o saneamento das 
eventuais inconformidades encontradas durante as Auditorias. 

Dar providências às demandas da 7ª Inspetoria de Controle Externo, bem como 
acompanhar e conferir a documentação a ser enviada atendendo aos APAs. 

Encaminhar ofícios de recomendações e manifestar-se junto ao TCE, quanto aos 
apontamentos da 7ª ICE/TCE. 

Acompanhar o cumprimento das recomendações da 7ª ICE/TCE pelas Unidades. 

Acompanhar a implementação do Sistema de Gerenciamento de Móveis (GPM) 
nas unidades e do Portal da Transparência.  

Demais atribuições inerentes. 
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Quanto a execução do Plano de Atividades, temos a informar que foram 

atendidas todas as etapas previstas, sendo que das Auditorias Bimestrais 

foram solicitadas pela CGE duas, no entanto, uma dizia respeito apenas a 

questões direcionadas ao Agente de Controle Interno ou era de 

responsabilidade da Reitoria, motivo pelo qual, solicitamos junto a CGE o 

cancelamento do referido questionário para as demais unidades. Assim, foi 

realizada apenas uma auditoria direcionada para todas as unidades e, a 

documentação a ser analisada foi enviada para a Reitoria/Setor de 

Controladoria, isso devido a pandemia e a impossibilidade de deslocamento.  

Além de atender as demandas do TCE e da CGE e, de dar cumprimento 

ao Plano de Trabalho elaborado para o ano de 2020, este Agente de Controle 

Interno auditou 32 processos de compras Covid-19 do Hospital Universitário, 

cujo relatório segue em anexo. 

Referido Relatório foi encaminhado aos Gestores da Universidade e aos 

Setores responsáveis pelas Licitações e Compras do HUOP, para que, ciências 

das inconformidades encontradas efetuassem imediatamente os ajustes 

necessários. 

 

7 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

    Anexo Relatório 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Do exposto, acredita-se que, os trabalhos do Agentes de Controle 

Interno possibilitam à Controladoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas, 

um diagnóstico e apontamentos em relação aos itens analisados no decorrer 

do ano de 2020.  

Este relatório referente ao período de janeiro a dezembro/2020 foi 

elaborado pela Agente de Controle Interno Jandira Turatto Mariga, o qual 
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remetemos para apreciação da Controladoria Geral do Estado e anexado à 

Prestação de Contas Anual da Unioeste.  

 

Cascavel, 20 de março de 2021. 
 

 
 

JANDIRA TURATTO MARIGA 

 CPF: 503.150.569-91-  
PORTARIA 240/2020 - GRE  

CHEFE DO CONTROLE INTERNO 

 
 

 
 

ELISANGELA DOS SANTOS 

CPF: 913.181.309-72 
Controlador 

PORTARIA Nº 4360/2020-GRE 
período de 04/01/2021 a 02/02/2021, em substituição a titular em férias. 

PORTARIA Nº 4361/2020-GRE 

período de 03/02/2021 a 04/03/2021, em substituição a titular em férias.  
PORTARIA Nº 0526/2021-GRE 

  período de 05/03/2021 a 04/09/2021, em substituição a titular em 

licença especial. 
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CONTROLADORIA INTERNA DA UNIOESTE – CI 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS PROCESSOS DE COMPRAS POR  

DISPENSA DE LICITAÇÃO COVID-19 - HUOP 

 

Com o advento da pandemia e da necessidade de suprir o Hospital 

Universitário de condições para o enfrentamento da COVID-19, foram 

realizadas Dispensa de Licitações amparadas na Medida Provisória nº 

926/2020, na Lei Federal nº 13.979/2020, no Decreto Estadual nº 

4.3015/2020 e na Resolução nº 30/2020-CGE.  

Muito embora as Dispensas de Licitação para o enfrentamento da COVID-

19, tenham amparo na legislação supra, devem ser realizadas dentro dos 

parâmetros legais e observada a legislação pertinente anterior à pandemia.  

Esta Controladoria Interna, desde o início da pandemia têm se colocado 

à disposição do Hospital Universitário no sentido de auxiliar e intermediar, 

junto ao TCE, as questões dúbias quanto a correta realização das Dispensas 

de Licitação, de maneira a mitigar eventuais inconsistências.   

Por meio do Memorando nº 93/2020-CI, de 24 de junho de 2020, 

solicitamos ao Setor de Compras do HUOP, os processos de Dispensa de 

Licitação já finalizados, para análise por este Controle Interno. 

Foram encaminhados 35 Processos de Dispensa de Licitação, os quais 

analisamos os seguintes itens: 

1. Protocolo e paginação; 
2. Justificativa fundamentada da necessidade da aquisição; 
3. Realização de três ou mais orçamentos; 

4. Seleção da melhor proposta; 
5. Existência de regularidade fiscal da empresa vencedora; 

6. Pareceres Orçamentário e Financeiro; 
7. Parecer Jurídico; 
8. Ratificação/Adjudicação pelo Diretor Geral; 

9. Autorização da aquisição pela Direção Administrativa; 
10. Publicação no Diário Oficial; 

11. Ordem de Compra/Serviço; 
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12. Empenho e Nota Fiscal com os devidos atesto. 
 

Tão logo os processos foram entregues, iniciou-se a verificação e 

percebemos a necessidade de corrigir algumas inconformidades verificadas. A 

reunião foi agendada para o dia 08 de julho de 2020, com a presença de todos 

os setores envolvidos nas aquisições por Dispensa de Licitação. Nesta reunião 

foram orientados a ajustar as inconformidades até então verificadas, quais 

sejam: 

1. Necessidade de justificativa fundamentada. A maioria dos processos 
não possui justificativa fundamentada da necessidade da aquisição. 
Mesmo que a aquisição seja para atender a pandemia, é preciso que seja 

feita justificativa fundamentada.   
2. Ausência do anexo do e-mail pedindo orçamento. Necessário que se 

imprima e que seja apensado ao processo, de forma a que se visualize o 

que se está orçando. 
3. Em alguns processos, embora tenham o Parecer Contábil e Financeiro 

dos respectivos responsáveis pelos setores, verificamos que, quando da 
sua finalização, outro servidor assina as informações Contábil, 
Financeira e autoriza a compra. Mesmo que isso tenha ocorrido para 

possibilitar a finalização do processo, essa é uma prática que não pode 
se repetir, pois viola o princípio da segregação de funções; 

4. Pedimos que se observe atentamente a somatória do frete (quando há) 
aos produtos (neste caso discutimos a CR 330/2020).  

5. Não consta nos processos, empenho e cópia da Nota Fiscal com os 

atestos de entrega/recebimento das mercadorias.  
 

Nesta reunião foram feitas, por parte deste Controle Interno as seguintes 

recomendações: 

 

1. Que se adote o sistema de Checklist; 
2. Que o Setor de Compras se organize de maneira a que haja servidores 

para realizar a tarefa e outros para conferir; 
3. Que se adote linhas de defesa/segurança: sendo a primeira a chefia do 

setor que, ao assinar a Dispensa de Licitação, faça a conferência de todo 
o processo. Uma segunda linha, que o Assessor Jurídico também 
proceda à leitura do processo antes de seu parecer; 

4. Que sejam apensados aos processos os empenhos e as Notas Fiscais 
com os atestos.  
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Os pontos acima foram tratados na reunião preliminar tão logo os 

primeiros processos foram analisados, outras inconsistências foram 

verificadas posteriormente, quando da análise dos processos. 

A seguir elencamos os processos que foram analisados e as observações 

para cada um, considerando os itens analisados: 

 

CR Nº Nº 
DISPENSA 

OBSERVAÇÕES 

346/20 001/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Possui apenas 2 orçamentos 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

343/20 002/2020 Cancelada 

369/20 003/2020 Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

330/20 004/2020 Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 
Observamos que neste processo o frete foi somado de 
maneira incorreta ao produto a ser adquirido, o que não 
refletiu o preço correto da mercadoria. Muito embora não 
tenha havido prejuízo à instituição uma vez que a empresa 
não foi a vencedora, essa é uma inconsistência que deve 
ser corrigida imediatamente, pois pode haver distorção da 
melhor proposta 

381/20 005/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Informação Contábil, Financeira e autorização da compra 
feita pelo mesmo servidor.  
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

386/20 006/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Informação Financeira e autorização da compra feita pelo 

mesmo servidor. 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

418/20 007/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

434/20 008/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Não está anexado o empenho 
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Não está anexada Nota Fiscal 

415/20 009/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

350/20 010/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

436/20 011/2020 Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

453/20 012/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

449/20 014/2020 Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

456/20 015/2020 Não possui justificativa fundamentada. Há informação de 
que o medicamento foi autorizado pela Direção Clínica, no 
entanto, não foi anexado documento comprobatório no 
processo.   
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

460/20 016/2020 Não consta no processo documentos de regularidade fiscal 
da empresa vencedora 
Falta assinatura dos Gestores à pág. 21 
(Ratificação/Adjudicação e autorização) 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

451/20 017/2020 Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

492/20 018/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Informação Contábil, Financeira e autorização da compra 
feita pelo mesmo servidor 
O valor total da DL (p.30) não corresponde ao valor 
publicado no DIOE.   
Não está anexado o empenho 

Não está anexada Nota Fiscal 

503/20 019/2020 Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

517/20 020/2020 Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Informação Contábil, Financeira e autorização da compra 
feita pelo mesmo servidor 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 
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516/20 021/2020 Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Informação Financeira e autorização da compra feita pelo 
mesmo servidor 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

567/20 022/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

575/20 023/2020 Informação Contábil, Financeira e autorização da compra 

feita pelo mesmo servidor 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

608/20 024/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Informação Contábil, Financeira e autorização da compra 
feita pelo mesmo servidor 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

604/20 025/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

633/20 026/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

676/20 027/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Informação Contábil, Financeira e autorização da compra 
feita pelo mesmo servidor 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

680/20 028/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

677/20 029/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta Regularidade Fiscal  
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

684/20 030/2020 Não possui justificativa fundamentada 

Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

687/20 031/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Valor constante na DL (p. 11) diferente do publicado no 
DIOE (p. 16) 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

703/20 032/2020 Não está anexado o empenho 
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Não está anexada Nota Fiscal 

716/20 033/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 
Valor constante na DL (p. 67) diferente da Ordem de 
Compra e DIOE (p.72 e 75) 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

707/20 034/2020 Processo não paginado 
Falta anexo do e-mail de pedido de orçamento 

Falta Regularidade Fiscal  
Informação Financeira e autorização da compra feita pelo 
mesmo servidor 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

734/20 035/2020 Informação Contábil, Financeira e autorização da compra 
feita pelo mesmo servidor 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

726/20 036/2020 Não possui justificativa fundamentada 
Não está anexado o empenho 
Não está anexada Nota Fiscal 

 

Essa verificação não teve como objeto a análise dos preços praticados, 

bem como não nos atemos a cronologia dos documentos anexados aos 

processos. Visamos o rito processual e a documentação necessária.  

 

Sobre a necessidade de as empresas estarem cadastradas no GMS, 

segundo informado nas compras por Dispensa de Licitação, por serem 

específicas/excepcionalidade não é obrigatório que a empresa se cadastre. No 

entanto, neste momento de pandemia, há que se observar se existem compras 

que se repetem em uma mesma empresa.   

 

A justificativa dada para que o mesmo servidor assinasse pelas 

informações contábil, financeira e pela autorização, foi pela urgência da 

aquisição, pois quando o servidor responsável por qualquer um dos setores 

Financeiro/Contábil não se encontra no Hospital e, considerando que o 

Sistema TASY não libera a compra sem a emissão dos pareceres, o servidor 

emitia e assinava os pareceres. Além disso, percebemos que não havia o 

entendimento de que essa prática era inapropriada. De qualquer maneira, 
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após a reunião, ficou estabelecido que essa prática deve ser interrompida, pois 

viola o princípio da segregação de funções.  

 

Do que se pode apurar nesse processo e, visando mitigar possíveis 

inconformidades, sugerimos à Direção Geral do Hospital Universitário as 

seguintes medidas: 

1. Estruturar o setor de compras de maneira a que tenha servidores 
suficientes para a segregação das funções de realizar e conferir as 
tarefas, bem como, a postagem do processo, no site, em tempo real 

(determinação do TCE); 
2. Estabelecer um fluxo processual de maneira a que os processos sigam, 

na sua íntegra, para que os setores responsáveis emitam 
pareceres/autorizações, entre outros.; 

3. Manter planejamento das necessidades de compras emergenciais, 

possibilitando um prazo razoável (mesmo que diminuto) para que o 
Setor de Compras possa tramitar o processo, sem que os vários 
documentos sejam “espalhados” para 

análise/decisão/parecer/assinatura ao mesmo tempo. Essa situação 
favorece eventuais inconformidades não percebidas no processo. 

 

Ficou em aberto, para discussão e orientação, inclusive com a 

participação do Tribunal de Contas, se esse for o entendimento, duas 

questões: 

1. Como lidar com empresas que efetivamente não aceitam incluir o valor 

do frete no produto? A prática é a desclassificação dessa empresa, isso 
porque não há como a instituição pagar o frete; 

2. O entendimento é de que não é obrigatório o cadastramento da 

empresa no GMS quando de compras por Dispensa de 
Licitação/Inexigibilidade, uma vez que elas ocorrem por 

excepcionalidade. No entanto, para as compras Covid-19, há a dúvida 
sobre a exigência ou não. 
 

Este Relatório está sendo encaminhado ao Gabinete do Reitor, ao 

Gabinete do Vice-Reitor, ao Diretor Geral do Hospital Universitário e ao Setor 

de Compras do HUOP.  
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Cascavel, 17 de julho de 2020. 

 

 

 

JANDIRA TURATTO MARIGA 

Controle Interno 

 

 

 



6.  Parecer do Controle Interno (6



ANEXO III 

PARECER DO CONTROLE INTERNO 
AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e 
conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do 
exercício financeiro de 2020, da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e 
subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que 
acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, 
encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento 
ao conhecimento do Responsável pela Administração. 

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da 
gestão em questão, da(s) seguinte(s) inconformidade(s): 

Não detectamos inconformidades 

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos 
trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e 
legais que o caso ensejar. 

 

Cascavel, 27 de abril de 2021 

 

 

 

Elisangela dos Santos 

Controladora Interna em exercício  
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Coordenadoria de Integridade e Compliance 

 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a 

Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a 

Lei Estadual n° 19.857/2019 e o Decreto Estadual n° 2902/2019, considerando que a 

Coordenadoria de Compliance tem, entre outras atribuições a implementação do 

Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração pública Direta e 

Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. O Programa de Integridade e 

Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou entidade do Poder 

Executivo Estadual, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de 

acordo com os riscos que lhe são inerentes. 
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Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da 

Administração Pública Estadual são:  adotar princípios éticos e normas de conduta e 

certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à 

prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários 

dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca 

contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da 

transparência das políticas públicas e de seus resultados;  aperfeiçoar a estrutura de 

governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração 

Pública do Estado do Paraná;  fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão 

pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos;  

proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou 

emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação 

e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os 

requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.  

 

Metodologia 

 

O trabalho desta coordenadoria evidencia a análise de riscos e vulnerabilidades 

apresentadas por cada órgão, são várias etapas para a construção do Programa. A 1ª fase 

do Programa inicia-se com o comprometimento do gestor, através da convocatória dos 

servidores a participar da apresentação da metodologia, pela equipe de Compliance. Nesta 

ocasião, os canais de comunicação: urna física, urna online e ouvidoria são indicados. 

Coletando estes dados a análise dos riscos se dá através dos quesitos do controle interno 

e formulários, alimentando o sistema e-CGE. Após a conclusão desta etapa, as entrevistas 

começam a ser realizadas, os riscos nela encontrados são tabulados e analisados. Através 

dos riscos encontrados, medidas de mitigação são propostas e o Plano de Integridade 

construído. 

A 2ª fase é a execução do Plano, com as mitigações dos riscos trabalhados. O 

agente setorial acompanha o processo de resolução dos problemas enfrentados, realiza 

reuniões, propõe soluções e monitora as ações corretivas, assim como monitora novos 

riscos encontrados no decorrer dos trabalhos. 

-se novos riscos 

encontrados e um novo Plano de Integridade é elaborado. Esse é o ciclo do Compliance.  



Conforme estabelecido nos artigos 3º e 5º da Lei Estadual nº 19.857/2019, o 

Plano de Integridade será elaborado após a identificação e classificação dos riscos, fase 

esta que ainda não teve início neste órgão/entidade, devido a ordem de implementação 

estabelecida pela coordenadoria de Integridade e Compliance da CGE. Tal prerrogativa é 

justificada consoante o inciso II do artigo 15 do Decreto Estadual nº 2.741 de 19 de 

setembro de 2019, uma vez que a condução do processo de implementação das fases do 

Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual é atribuição 

da Coordenadoria de Integridade e Compliance da Controladoria Geral do Estado. 

  



Coordenadoria de Ouvidoria 

 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a 

Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o 

Decreto 2.741/2019, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras 

atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de 

Ouvidorias  SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de 

comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar 

encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as 

ações e programas de governo. 

Metodologia 

 

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo 

Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp 

ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias  SIGO, 

no ano de 2020 Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e 
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de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos 

atendimentos elencados. 

 

Denúncia 33 36,3% 
Solicitação 17 18,7% 
Reclamação 19 20,9% 
Sugestão 3 3,3% 
Acesso à Informação 15 16,5% 
Elogio 4 4,4% 

 

Encerrada 90 98,9% 
Atribuída   
Em Andamento 1 1,1% 

 

 

  



Coordenadoria de Corregedoria 

 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a 

Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

A Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) integra a estrutura funcional da 

Controladoria Geral do Estado (CGE), sendo o órgão central do sistema de correição do 

Poder Executivo Estadual. 

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) estão previstas no 

Anexo I do Decreto nº 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do 

Estado (CGE),   conforme segue: 

 

Decreto 2.741/2019  Anexo I  Regulamenta a Controladoria Geral do Estado. 

 

 

I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo 

Estadual; 

II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no 

âmbito do Poder Executivo Estadual; 
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III.- a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do 

Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a 

correção das falhas; 

IV.- a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras 

informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com 

a sugestão do encaminhamento devido; 

V.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo 

da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos; 

VI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de 

sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos 

de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar 

responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

VII.- a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração 

praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da 

função em que se encontre investido; 

VIII.- a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda 

instaurar e conduzir procedimentos correcionais; 

IX.- o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de 

irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público; 

X.- a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de 

responsabilidade de pessoa jurídica; 

XI.- a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, 

realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do 

seu andamento; 

XII.- a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de 

acordos de leniência; 

XIII.- o monitoramento dos acordos de leniência celebrados; 

XIV.

 

XV.- o desempenho de outras atividades correlatas. 

 

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios 

constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades 

cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em 



irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do 

Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018. 

 

Metodologia 

 

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da 

Controladoria Geral do Estado (CGE), estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização 

dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem 

disciplinar, acompanhando desde a instauração até a conclusão dos processos de 

sindicância e dos processos administrativos disciplinares.  

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria 

(CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, 

limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável 

e princípios constitucionais que regem a Administração Pública,  especialmente os da 

legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria 

(CCOR) não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos 

instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta 

dos autos e sua conclusão. 

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma: 

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e 

conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do 

Estado;  

b) À distância  análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por 

força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do 

Estado, realizada periodicamente; 

c) Pontuais  análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, 

requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR); 

d) In loco  análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e 

requisitados previamente. 

 



Achados 

 

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da 

Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, 

inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser 

avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para 

Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de 

ordem formal e materiais. 

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Universidade. 

Por derradeiro, informa que foram instaurados: 16 (dezesseis) Sindicâncias e 09 

(nove) Processos Administrativos Disciplinares - PAD.  

 

  



Coordenadoria de Transparência e Controle 

Social 

 

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das 

Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a 

Prestação de Contas 

 

Objetivo 

 

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 

12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Decreto Estadual nº 10.285/14, 

Lei 19.848/2019 e Decreto Estadual 2.741/2019, que traz o regulamento da CGE, a 

Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o 

estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas 

à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o 

aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados 

pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas 

legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos por meio 

da transparência pública. Além de fomentar a iniciativa popular para participar da gestão 

estadual por meio do controle social, inclusive entre jovens e adolescentes, trazendo a 

sociedade para a análise, participação e controle das atividades dos Estado, somando-se 

ao controle interno e externo, a atividade do controle social, pilar basilar da democracia. 

Com isso, ainda buscamos a regularidade de todos os atos realizados pela administração 
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estadual através da transparência pública, garantindo o princípio constitucional da 

publicidade 

 

Metodologia 

 

Este relatório foi elaborado com base na análise dos dados de transparência 

disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder 

Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de 

Ouvidorias  SIGO) utilizado para a recepção e gerenciamento dos pedidos de acesso à 

informação formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foram 

verificados a observância aos requisitos definidos pela Lei de Acesso à Informação, 

conforme informações trazidas pelo SEI-SED e conforme diretrizes estabelecidas pela 

Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2020, através da 

avaliação de informações inseridas nos Portais Institucionais conforme determina a 

legislação sobre o tema e avaliações do tema. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos 

pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação através do cumprimento de 

prazos conforme legislação apresentada 

 

Achados  Transferência Passiva 

 

  
  
  
  

  
  

 

Achados  Transferência Ativa 

 

1 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-
organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrgani
zacional?windowId=522  

2 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-
servidores?windowId=a90 

3 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/120?origem=4 



4 https://midas.unioeste.br/sgpj/consultaextensao#/  

5 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?window
Id=762  

6 https://midas.unioeste.br/sgav/grupo#/busca/?grupo=ResolucaoCOU&unida
de=Reitoria&ano=2020&tipoarquivo=19  

7 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=645  

8 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?wi
ndowId=314 

9 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=243 
10 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?wind

owId=4fd 

11 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-
param?cnpj=77902914000172&portalInstitucional=UNIOESTE 

12 https://www.unioeste.br/portal/praf/execucao-financeira/diarias  

13 https://www.unioeste.br/portal/geral/respostas-das-perguntas-frequentes  
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unioeste
Universidade Estaduai do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001%4 - www.unioeste.br
Fone: +55 (45) 3220-3000 I Rua Universitária, 1619
Jardim Universitário I CEP 85819-110 I Cascavel/PR I Brasil

P
GOVERNO DO ESTADO

Pro Reitoria de Recursos Humanos
Diretoria de Pagamentos e Registro

Anexo V

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO ART.13 DA LEI FEDERAL N'.429/92

Declaro, para os devidos fins, que os gestores das contas da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná — UNIOESTE, Reitoria, Campus de
Cascavel, Campus de Foz do Iguaçu, Campus de Toledo, Campus de Francisco
Beltrão, Campus de Marechal Candido Rondon e Hospital Universitário no ano-
calendário 2020 exercício de 2021, Srs. ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER,
GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI, ANIBAL MANTOVANI DINIZ, FERNANDO
JOSÉ MARTINS, REMI SCHORN, ADILSON CARLOS DA ROCHA E RAFAEL
MUNIZ DE OLIVEIRA estão em dia com a obrigação de apresentação da
declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que
trata o artigo 13 da Lei Federal n'.429 de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual

n'3.047de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade
de Pessoal.

Cascavel, 26 de abril de 2021.

Mari Ângela Sbaraini Agostini
Diretoria de Pagamento e Registro
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Pessoa Jurídica 

de Direito Público Autarquia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

- CNPJ sob o n° 78.680.337/0001-84, com sede na Cidade De Cascavel. As 

ações da Unioeste para o exercício de 2020 foram executadas com base na Lei 

Orçamentária nº 20.078 de 18 de dezembro de 2020. Essa Lei estima a receita 

e fixa a despesa da Unioeste para o exercício financeiro de 2020 no montante 

de R$ R$ 355.624.365,00. 

As Demonstrações Contábeis, objetos das Notas Explicativas, 

foram elaboradas com base nas práticas contábeis aplicadas ao setor público. 

As Demonstrações Contábeis elaboradas são compostas pelas Demonstrações 

elencadas na Lei n° 4.320/64, sendo estas alteradas em suas estruturas 

mediante à Portaria STN n° 438/12, em consonância com os novos padrões da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público e pelas Demonstrações exigidas em 

normas baixadas segundo a NBCT 16.6, que são: 

a. Balanço Orçamentário; 

b. Balanço Financeiro; 

c. Balanço Patrimonial; 

d. Demonstração das Variações Patrimoniais; 

e. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

f. Notas Explicativas. 

As Demonstrações Contábeis da Unioeste, apresentam as 
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informações extraídas do Sistema Integrado de Finanças Públicas - SIAF, que 

registra os atos e fatos referentes a execução orçamentaria, financeira e 

patrimonial, e foram elaboradas em conformidade com o disposto nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TSP, de acordo 

com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8a Edição 

e a outras portarias do STN. 

A Missão da Unioeste como instituição pública, multicampi, é 

produzir, sistematizar e socializar o conhecimento, contribuir com o 

desenvolvimento humano, científico, tecnológico e regional, e comprometer-se 

com a justiça, a democracia, a cidadania e a responsabilidade social.  

A Visão da Unioeste é ser referência como universidade pública 

na produção e socialização do conhecimento, comprometida com a formação de 

profissionais para atuar com base em princípios éticos para o exercício da 

cidadania. 

. 

Princípios e/ou valores da Unioeste: 

 

 Unidade de patrimônio e administração; 

 Conduta ética em todos os setores com estrita 

observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade; 

 Excelência no ensino, pesquisa e extensão; 

 Otimização no uso dos recursos físicos, financeiros, 

humanos e tecnológicos; 

 Valorização e respeito à diversidade intelectual, cultural, 

institucional e política; 

 Valorização e respeito ao pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas e à diversidade das diferentes 

áreas do conhecimento, mantendo-se a excelência em 

todas as suas atividades, indissociáveis e transversais, de 

ensino, pesquisa e extensão; 
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 Gestão democrática com base em instâncias deliberativas 

colegiadas; 

 Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial; 

 Adoção de procedimentos de administração 

descentralizada, transparente e isonômica; 

 Responsabilidade social, ambiental e cultural; 

 Humanização, urbanidade, acessibilidade e inclusão 

social. 

 

Em complemento destas informações gerais, segue ao final 

Anexo às Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público - DCASP. 
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2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
 

O Balanço Orçamentário evidenciará as receitas e despesas 

previstas em confronto com as receitas e despesas realizadas. 

 

2.1 - Quadro do Balanço Orçamentário da Receita 

 

O orçamento anual da Unioeste foi aprovado na unidade 1344 

e transferido para a unidade 4534, até a devida transferência algumas 

receitas ainda constaram na unidade 1344.  

Com relação a Receita Realizada observa-se que a principal 

arrecadação da Unioeste são as receitas correntes, correspondendo na 

unidade 4534 a 99,63% com especial destaque para Transferências do Estado 

que corresponde a 83,28% da receita recebida, seguida pela Receita de 

Serviços no montante de 12,45%, conforme Tabela 1. 

 

TABELA 1 – RECEITAS UNIOESTE – ÓRGÃO 4534 

RECEITAS CORRENTES  ÓRGÃO 4534 
Receita Patrimonial  506.114,99 0,15% 
Receita Agropecuária  947.376,18 0,28% 
Receita Industrial  20.690,83 0,01% 
Receita de Serviços  42.423.901,94 12,45% 
(-) Dedução da Receita de Serviços -18.700,00 -0,01% 
Transferências Correntes  10.585.191,82 3,11% 
Transferências do Estado  283.888.593,04 83,28% 
Outras Receitas correntes  1.284.901,75 0,38% 
TotalReceitaCorrente  339.638.070,55  99,64% 
 RECEITAS DE CAPITAL 4534   
Transferências de Capital  1.241.464,42 0,36% 
Alienação de Bens  0   
Total receita de Capital  1.241.464,42  0,36% 
TOTAL DAS RECEITAS  340.879.534,97 100,00% 

Fonte Sistema SIAF 
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Na Unioeste foram arredadas receitas na unidade 1344 no valor 

total de R$ 46.700.948,67, com 100% de recursos do Tesouro, conforme Tabela 

1.1. 

 

TABELA 1. 1 – RECEITAS UNIOESTE – ÕRGÃO 1344 

 

RECEITAS CORRENTES  ÓRGÃO 1344 

Transferências do Estado  46.700.948,67 100% 
Tota Receita Corrente  46.700.948,67   
 RECEITAS DE CAPITAL 
4534 

0,00   

TOTAL DAS RECEITAS  46.700.948,67 100% 
Fonte Sistema SIAF 

 

2.2 - Quadro do Balanço Orçamentário da Despesa 

 

No quadro da despesa temos as empenhadas as liquidadas e pagas 

no exercício de 2020 conforme Tabelas 2, 3 e 4. 

 

TABELA 2 – DESPESAS EMPENHADAS  
 

DESPESAS ORÇAMENTARIAS  EMPENHADAS 

DESPESAS CORRENTES  332.109.857,30 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  262.146.124,39 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  0,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

 69.963.732,91 

 10.788.205,95 

INVESTIMENTOS  10.788.205,95 

INVERSÕES FINANCEIRAS  0,00 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  0,00 

TOTAL  342.898.063,25 

Fonte: sistema Siaf   
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TABELA 3 –DESPESAS LIQUIDADAS 
   
DESPESAS ORÇAMENTARIAS LIQUIDADAS 

DESPESAS CORRENTES 320.040.800,36 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.748.073,74 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  59.292.726,62 

DESPESAS DE CAPITAL 4.222.276,05 

INVESTIMENTOS 4.222.276,05 

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 

TOTAL 324.263.076,41 

Fonte: sistema Siaf  
 

TABELA 4 – DESPESAS PAGAS    
DESPESAS ORÇAMENTARIAS PAGAS 

DESPESAS CORRENTES 318.679.408,30 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.748.073,74 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES  57.931.334,56 

DESPESAS DE CAPITAL 4.075.229,26 

INVESTIMENTOS 4.075.229,26 

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 

TOTAL 322.754.637,56 

Fonte: sistema Siaf  
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UNIDADE 1344 

 

Na Unidade 1344 foram arrecadas receitas 100% por transferência 

do tesouro estadual e as despesas 100% com pessoal. 

 

TABELA 5 – DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS – 

UNIDADE 1344 

 

Total das Receitas 
         

46.700.948,19 

Despesas Empenhadas 
         

46.700.948,19 

Despesas Liquidadas 
         

46.700.948,19 

Despesas Pagas 
         

46.700.918,19 

Resultado Receitas Arrecadadas ( - ) Despesas 
Empenhadas  0,00 

Fonte Sistema SIAF 

 

 

2.3 - Resultado Orçamentário 

 

Com referência ao comportamento orçamentário de Receitas 

arrecadadas X Despesas empenhadas no exercício temos o seguinte resultado: 

 

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 
RECEITAS ARRECADADAS 340.879.534,97 
DESPESAS EMPENHADAS 342.898.063,25 

RESULTADO -2.018.528,28 
 

O Resultado Orçamentário apresenta um déficit entre as receitas 

arrecadas e despesas executadas no exercício de 2020, no valor total de R$ 

2.018.528,28, que foram cobertos com o superávit apurado no balanço de 

2019 no valor de R$ 15.382.869,93. 
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O déficit ocorreu tendo em vista a queda na arrecadação no 

exercício de 2020,  em virtude da pandemia do Covid 19, que alterou as 

atividades da instituição, principalmente relacionadas ao ensino e projetos 

de extensão. As aulas presenciais foram realizadas de forma remota, 

projetos e cursos de extensão deixaram de ser realizados. O vestibular de 

2020, uma das principais fontes de arrecadação de recursos próprios do 

Ensino foi postergado para 2021. Devido a situação econômica do país e 

dificuldade de execução, convênios federais e estaduais previstos não foram 

executados. 

O resultado patrimonial da unidade 1344 foi de 100% das 

receitas arrecadadas tiverem despesas empenhadas. 

 

2.4 – RESTOS A PAGAR  

 

Com referência a parte do balanço orçamentário que demonstra 

os restos a pagar inscritos, encontramos divergências entre o Relatório de 

Restos a pagar e o Balanço orçamentário conforme Tabela 6. 

 

TABELA 6 – RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR  X BALANÇO 

ORÇAMENTÁRIO 

 

RELATÓRIO DE RP X BALANÇO ORÇAMENTARIO 

DESCRIÇÃO PROCESSADOS 
NÃO 

DIFERENÇA 
PROCESSADOS 

SALDO DE RESTOS A 
PAGAR RELATORIO RP 

387.702,81 558.226,04 945.928,85 

SALDO DE RESTOS A 
PAGAR BALANCO 
ORÇAMENTARIO 

451.764,72 542.292,60 994.057,32 

DIFERENÇAS 
ENCONTRADAS 

-64.061,91 15.933,44 -48.128,47 

Fonte: sistema Siaf    
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Na comparação entre o saldo do Relatório de Restos a Pagar e do 

Balanço Orçamentário configura a diferença de R$ 48.128,47 a maior no Saldo do 

Balanço Patrimonial. Esta diferença está relacionada a empenhos não pagos e que 

não aparecem no Relatório de Restos a Pagar, situação que ocorreu na transição 

do antigo para o novo siaf e permanece até o momento. 

No Relatório de Restos a Pagar 2017 consta o valor total de R$ 

48.128,47 e nos relatórios de 2018 até 2020 estas contas não aparecem. Estas 

contas não foram pagas até o momento devido a problemas com a documentação 

das referidas empresas. 

A Unioeste solicitou à Diretoria Geral de Contabilidade o devido ajuste, 

por meio do e-protocolo nº   17.504.700-0, o que ocorrerá no exercício de 2021. 

 

 

3- BALANÇO FINANCEIRO 

 

Parte integrante das Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei n° 

4.320/1964, pela NBC T 16.6 e pela Lei Complementar n° 101/2000, o Balanço 

Financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, os ingressos e os 

pagamentos extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício 

anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Permitindo apurar o 

confronto entre receitas e despesas, o resultado financeiro do exercício, e o saldo 

de caixa que se transfere para o exercício seguinte. 

 

 

3.1 - Receitas e Despesas Orçamentárias 

Na Tabela 7 detalhamos a composição da Receita e Despesa 

orçamentária do exercício de 2020. 
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TABELA 7 – RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

 

RECEITAS ORÇAMENTARIAS EXERCÍCIO 2020 

ORDINARIA 2.694.016,78 

VINCULADA 54.296.925,15 

        Vinculadas a Saúde 41.393.970,83 

        Outras Destinações de Recursos 12.902.954,32 

TOTAL 56.990.941,93 

  

DESPESAS ORÇAMENTARIAS EXERCÍCIO 2020 

ORDINARIA 266.162.424,44 

VINCULADA 76.735.638,81 

          Vinculada a Educação 21.176.816,04 

          Vinculada a Saúde 40.511.211,92 

          Outras Destinações de recursos 15.047.610,85 

TOTAL 371.834.980,21 
Fonte: sistema Siaf 
 
 
 
 
 
 

3.2 - Transferências Financeiras 

 

Na Tabela 8 detalhamos a composição das Transferências 
Recebidas e Concedidas do exercício de 2020. 
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TABELA 8 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
 
 

DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2020 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 
RECEBIDAS 

  

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A 
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 

68.681.029,74 

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

215.207.563,30 

TOTAL 283.888.593,04 
  

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 
CONCEDIDA 

  

TRANSFERENCIAS CONCEDIDA 
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

14.279.812,03 

TOTAL 14.279.812,03 
Fonte: sistema Siaf  

 
 
  

Na unidade 1344 ocorreu transferência no valor de R$ 

46.700.948,67, sendo R$ 4.926.574,86 para execução orçamentária e R$ 

41.774.373,81 independentes da execução orçamentária 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

A execução Orçamentária e Independentes de Execução 

Orçamentária, as Transferências Financeiras recebidas e concedidas 

representam as movimentações de recursos financeiros entre os órgãos que 

compõe a Administração Direta e Indireta do Estado. 

As Transferências Recebidas são especialmente para fins de 

Execução do Orçamento da entidade, bem como para fatos Independentes de 

Execução Orçamentaria. 
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3.3 - Recebimentos e Pagamentos Extra orçamentários 

 

Na Tabela 9 apresentamos a composição do grupo no balanço 

financeiro sobre Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários no exercício 

de 2020 

 

TABELA 9 – Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários 

 

DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2020 

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS   

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 
18.634.986,84 

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 
1.508.438,85 

DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 

VINCULADOS 
78.436.747,76 

OUTROS RECEBIMENTOS 

EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
0,00 

TOTAL 98.580.173,45 

  

PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS   

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS 
14.105.199,45 

PAGAMENTOSO DE RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS 
1.413.596,03 

DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 

VINCULADOS 
78.572.252,18 

OUTROS PAGAMENTOS 

EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
1.746,67 

TOTAL 94.092.794,33 

       Fonte: sistema Siaf 
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OBSERVAÇÕES 

 

Depósitos Restituíveis, Valores Vinculados e Outros 

Quanto à movimentação de depósitos e outros valores 

vinculados, estes são compostos por valores pertencentes a terceiros como: 

consignações, fianças e cauções. Na Tabela 9 destaca-se que os valores 

recebidos são quase imediatamente pagos aos respectivos credores. O resultado 

deficitário destes depósitos de R$ 137.251,09, foram cobertos com o saldo de 

exercício anterior no valor total R$ 422.074,66, ficando ainda um saldo de R$ 

286.570,24 para o próximo exercício. 

 

RECEBIMENTO E PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIO – 

UNIDADE 1344 

 

O Orçamento da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

Unioeste foi aprovado na Lei Orçamentária de 2020, na unidade 1344. 

A partir do mês de fevereiro realizou-se alterações orçamentárias 

para a unidade 4534, porém nos meses de janeiro a março ocorreram 

transações na unidade 1344. 

As transações causaram um déficit entre os recebimentos e 

pagamentos extra orçamentários no valor total de R$ 2.420.887,15, conforme 

abaixo: 

 

RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIO 
Depósitos restituíveis e valores 
vinculados                          16.670.802,61  

  
PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIO 

Depósitos restituíveis e valores 
vinculados                          19.091.689,76  

  
Diferença entre recebimento e 
pagamento  -                         2.420.887,15  
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Este déficit foi ocasionado, tendo em vista que no mês de agosto 

de 2021 a Unioeste realizou lançamento de ajuste de pagamento de consignados 

realizados em fevereiro de 2020, porém em dezembro do 2020 foram realizados 

ajustes pelo Tesouro do Estado nas contas da unidade 1344 resultando em 

lançamento em duplicidade. No exercício de 2021 será regularizado. 

 

 

3.4 -Saldos do Exercício Anterior e do Exercício de 

2020 

 

No Saldo do exercício Anterior e do Exercício de 2020, no 

Balanço Financeiro apurou-se os resultados da Tabela 10. 

 

TABELA 10- Saldo do Exercício Anterior e do Exercício de 

2020 

DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2020 

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR   

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.395.110,79 

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 

VINCULADOS 
1.325,20 

OUTROS VALORES 31.063,72 

TOTAL 32.427.499,71 

  

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE   

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 20.584.149,00 

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 

VINCULADOS 
1.325,20 

OUTROS VALORES 31.063,72 

TOTAL 20.616.537,92 

       fonte: sistema Siaf 
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UNIDADE 1344 

 

Na unidade 1344 não teve saldo de exercícios anteriores. 

No exercício de 2020 ocorreu um déficit de R$ 2.420.886,67, na 

conta caixa e equivalentes, ocasionado pela transferência de orçamento e 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados da unidade 1344 para a unidade 

4534 realizado em duplicidade, a Unioeste irá regularizar este lançamento em 

2021.  

O lançamento em duplicidade ocorreu tendo em vista que, mês de 

agosto de 2021 a Unioeste realizou lançamento de ajuste de pagamento de 

consignados realizados em fevereiro de 2020, porém em dezembro do 2020 

foram realizados ajustes pelo Tesouro do Estado nas contas da unidade 1344 

resultando em lançamento em duplicidade.  

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

No melhor entendimento sobre os saldos apurados apresentamos 

comentários entre os saldos iniciais e finais do exercício de 2020, como segue: 

 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

 

A variação dos valores a menor no encerramento do exercício ocorreu 

tendo em vista a queda na arrecadação no exercício de 2020, em virtude da 

pandemia do Covid 19, que alterou as atividades da instituição, 

principalmente relacionadas ao ensino e projetos de extensão. As aulas 

presenciais foram realizadas de forma remota, projetos e cursos de extensão 

deixaram de ser realizados. O vestibular de 2020, uma das principais fontes 

de arrecadação de recursos próprios do Ensino foi postergado para 2021. 

Devido a situação econômica do país e dificuldade de execução, convênios 

federais e estaduais previstos não foram executados. 
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4 - BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que evidência 

qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Unioeste, por meio 

das contas que representam o patrimônio público e atos potenciais que 

possam afetar a situação patrimonial nas contas de controle. Para atender ao 

viés orçamentário da Lei n° 4.320/1964, as contas com caráter patrimonial 

estão divididas em financeiras e permanentes. 

 

4.1 -ATIVO CIRCULANTE 

 

O saldo do Ativo Circulante do exercício de 2020 é apurado em 

valores e percentuais conforme Tabela 11. 

 

TABELA 11 – Ativo Circulante 

 

ATIVO CIRCULANTE 41.195.572,00 100,00% 

CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA 20.584.149,00 49,97% 

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 4.097.482,09 9,95% 

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 
TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 

0 0,00% 

ESTOQUES 16.513.940,91 40,09% 

VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 0 0,00% 

Fonte: sistema Siaf 
 

4.1.1 -Caixa e Equivalentes de Caixa 

 

Na Unioeste Caixa e Equivalentes de Caixa incluem os saldos 

de pequeno valor em caixa, R$ 53,33, saldos em contas bancárias no valor de 

R$ 20.584.095,67, com liquidez imediata. 
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4.1.2 - Créditos a Curto Prazo 

 

Com referência aos Créditos a Curto prazo o Valor de R$ 

4.097.482,09 temos R$ 3.936.393,17 referente a contratualizações a receber 

referente serviços médicos prestados, R$ 161.088,92 referentes a valores 

apreendidos por decisão judicial, adiantamentos concedidos e valores por 

deposito judicial. 

 

4.1.3 – Estoques 

Com referência a entrada destes bens, os mesmos são 

avaliados pelo valor de aquisição ou produção. 

 

TABELA 12 - Estoques 

ESTOQUES   

MERCADORIAS PARA 
REVENDA 

290.689,55 

ALMOXARIFADO 16.223.251,36 

TOTAL 16.513.940,91 

Tabela 12 Fonte: sistema Siaf 
 

   

BALANÇO PATRIMONIAL DA UNIDADE 1344  

  

Na unidade 1344 consta apenas Caixa e Equivalente de Caixa no 

valor de R$ 2.420.886,67 e em Demais Obrigações de Curto Prazo no valor de 

R$ 2.420.886,67, com saldos invertidos que serão regulaizados em abril de 

2021. 

 

4.2 -ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 

O saldo do ativo não circulante compreende os ativos que 

têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações 
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contábeis. E no caso da Unioeste é composto de Investimentos em Bens 

Móveis e Imóveis. Os saldos em conta e valores de investimentos somam de 

R$ 550,09 referente ações da Telepar e em bens móveis e imóveis o valor de 

R$ 140.434.011,06 conforme especificado na Tabela 13. 

 

 

TABELA 13 – Investimentos em Bens Móveis e Imóveis 

 

BENS MÓVEIS TOTAL 

Aparelhos de Medição e Orientação             848.683,18 

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação             181.006,19 

Aparelhos, Equipamentos e Utensílios 

Médico- Odontológico, Laboratorial 

       19.722.534,47 

Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 

Diversões 

            299.131,05 

Equipamento de Proteção, Segurança e 

Socorro 

            268.636,59 

Maquinas e equipamentos industriais               69.390,63 

Máquinas e Equipamentos Energéticos             137.098,37 

Máquinas e Equipamentos Gráficos               10.081,05 

Máquinas, Ferramentas e Utensílios de 

Oficina 

         2.389.860,00 

Equipamentos peças e acessórios para 

automóveis  

              23.736,69 

equipamentos , peças e acessórios de 

proteção ao voo 

               2.026,11 

Maquinas equipamentos e utensílios 

agropecuários 

            142.181,50 

Máquinas e Equipamentos Agrícolas e 

Rodoviários 

         1.953.781,74 

Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e 

Elétricos 

            169.452,00 

Outras maquinas, aparelhos, equipamentos 

e ferramentas 

         4.077.763,43 
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Equipamentos de Processamento de Dados 

5235 

       12.017.760,29 

Equipamentos de tecnologia da informação          1.937.534,24 

Aparelhos e Utensílios Domésticos          1.091.724,69 

Máquinas, Instalações e Utensílios de 

Escritório 

            211.968,59 

Mobiliário em Geral          6.714.048,76 

Máquinas, Utensílios e Equipamentos 

Diversos 

            798.293,08 

Coleções e Materiais Bibliográficos          2.113.819,03 

Instrumentos Musicais e Artísticos                9.738,00 

Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto          2.123.265,73 

Veículos Diversos             584.947,77 

Veículos de Tração Mecânica          4.070.199,85 

Semoventes 5246                7.500,00 

Peças não Incorporáveis a imóveis                2.350,68 

Bens móveis a classificar        24.640.780,23 

( - )Depreciação de bens móveis -           648.732,06 

TOTAL BENS MÓVEIS      85.970.561,88 

 

BENS IMÓVEIS VALOR 

Terrenos          2.355.000,00 

Imóveis de uso educativo        59.963.313,91 

Obras em Andamento          3.162.436,19 

( - )Depreciação de bens imóveis -      11.017.300,92 

TOTAL DE BENS IMÓVEIS        54.463.449,18 

 

TOTAL IMOBILIZADO    140.434.011,06 
Fonte: sistema Siaf 

 

No exercício de 2020 foram realizadas as depreciações de bens 

móveis com base no Sistema de Gestão Patrimonial de Móveis. 

No que tange aos bens imóveis em Andamento no exercício de 

2020 foram baixadas obras já concluídas mediante Termos de Recebimento, e 
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calculadas depreciações pelo método linear.  As obras ainda não estão incluídas 

no Sistema de Gestão Patrimonial de Imóveis   e necessitam passar por processo 

de reavaliação para inclusão no referido sistema que deve ocorrer entre 2021 e 

2022.  

O cálculo e a contabilização da depreciação para o período de 

2017 a 2020 seguiram as normas contidas no Manual do SIAF/Governo 

Federal/Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração e Orientação 

Técnica Contábil 002/2019. 

Na unidade 1344 não há Ativo Não Circulante. 

 

4.3 -PASSIVO CIRCULANTE 

 

O saldo do Passivo Circulante do exercício de 2020 é composto 

pelas contas abaixo relacionadas e apurado em percentuais conforme Tabela 

14. 

TABELA 14 – PASSIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE 4.160.655,31 100,00% 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 

PREV. E ASSISTENCIAIS A 

PAGAR A CURTO PRAZO 

2.385.770,78 57,34% 

FORNECEDORES E CONTAS A 

PAGAR NACIONAIS A CURTO 

PRAZO 

987.044,32 23,72% 

OBRIGAÇÕES FISCAIS A 

CURTO PRAZO 
59.710,91 1,44% 

DEMAIS OBRIGAÇÕES A 

CURTO PRAZO 
728.129,30 17,50% 

Fonte: sistema Siaf 

Das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais os 

valores que constam no Balancete de Verificação estão especificados na Tabela 

15. 
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TABELA 15 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 

 

Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais 

2.385.770,78 

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E 
BENEFÍCIOS 

1.919.663,98 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 23.347,73 

FÉRIAS 80.469,34 

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 362.289,73 

Fonte: sistema Siaf  
 

 

Das Demais Obrigações a Curto Prazo, os saldos dessas 

obrigações estão representados na Tabela 16. 

 

TABELA 16 – Demais Obrigações de Curto Prazo 

 

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 
PRAZO 728.129,30 

VALORES RESTITUÍVEIS 286.570,24 
OUTRAS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO 441.559,06 
Fonte: sistema Siaf 

 

As outras obrigações a curto prazo referem-se a diárias e 

convênios a pagar. 

 

Na unidade 1344 consta Demais Obrigações de Curto Prazo no 

valor total de R$ 2.420.887,15. 

 

 

4.4 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

O saldo do balanço patrimonial de 2020 no título de Passivo 

Não Circulante constituem-se conforme Tabela 17. 
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Tabela 17 – Passivo não Circulante 

DESCRIÇÃO 4.923.672,04 

FORNECEDORES E CONTAS A 
PAGAR A LONGO PRAZO 

124.060,50 

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 
PRAZO 

4.799.611,54 

Tabela 17 Fonte: sistema Siaf  
 

 

As Obrigações Fiscais a Longo Prazo referem-se a tributos federais 

renegociados – PASEP.  O Governo do Estado, em Em gestões anteriores, suspendeu o 

pagamento do PASEP através de liminar, a qual foi derrubada. Houve então, a 

necessidade de efetuar o parcelamento da dívida. O parcelamento foi feito junto a 

Receita federal em 2002 e, desde então, a UNIOESTE recolhe 5% (cinco por cento) 

sobre o 1% (um por cento) do valor do Pasep Mensal. 

 

A conta fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo referem-se 

a precatórios. 

Na unidade 1344 não há passivo não circulante 

 

 

4.5 -PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

O saldo do balanço patrimonial de 2020 no título de 

Patrimônio Líquido constituem-se pelo Patrimônio Social e Capital Social no 

valor de R$ 102.021.132,10 e os Resultados Acumulados de R$ 79.412.218,77. 

O Valor do Resultado Acumulado aparece no Balancete de Verificação conforme 

Tabela 18. 
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TABELA 18 – Resultado Acumulado  

DESCRIÇÃO 79.412.218,82 

SUPERAVITS OU DEFICITS DE 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
-1.409.030.149,67 

SUPERAVITS OU DEFICITS DE 

EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS 
1.475.584.549,59 

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 

INTER OFSS - UNIÃO 
8.631.656,62 

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 

INTER OFSS - MUNICÍPIO 
4.226.162,28 

Fonte: sistema Siaf 
 

No exercício de 2020 foram realizados ajustes no valor de R$ 

20.116.807,67 referentes a valores que constavam como obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e assistenciais e fornecedores a pagar a curto 

prazo, lançadas indevidamente em 2018 na transição entre o sistema o antigo 

SIAF e o novo SIAF.  

No quadro de complemento do Balanço Patrimonial estão 

demonstrados os dados contidos na Tabela 19 

TABELA 19 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes 

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 

ATIVO 181.630.133,15 

ATIVO FINANCEIRO 20.616.537,92 

ATIVO PERMANENTE 161.013.595,23 

PASSIVO 26.581.210,75 

PASSIVO FINANCEIRO 21.657.538,71 

PASSIVO PERMANENTE 4.923.672,04 

SALDO PATRIMONIAL (Ativo - Passivo) 155.048.922,40 
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Fonte: sistema Siaf 
 

 

TABELA 20 -  CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

Neste quadro complementando o “balanço” demonstra-se os 
seguintes dados: QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.871.993,88 

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 
RECEBIDAS 

0 

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 

1.871.993,88 

DIREITOS CONTRATUAIS 0 

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0 

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 652.764.208,02 

GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS 
CONCEDIDAS 

0 

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E 
OUTROS INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES 

121.169.506,66 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 531.594.701,36 

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0 

Fonte: sistema Siaf  
 

Na unidade 1344 não há Patrimônio Líquido. 

 

 

 

5 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as 

alterações quantitativas verificadas no patrimônio com base nos movimentos 

orçamentários e ou independentes do orçamento, culminando na indicação 

do resultado patrimonial do exercício. Referida demonstração está 

representada na Tabela 21. 
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TABELA 21 – Variações Patrimoniais 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 340.891.468,26 

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIA 

283.928,00 

CONTRIBUIÇÕES 0,00 

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E 
DIREITOS 

43.116.926,00 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
FINANCEIRAS 

478.565,28 

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA 295.727.147,23 

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 

0,00 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS 

1.284.901,75 

  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 349.779.013,33 

PESSOAL E ENCARGOS 262.557.457,50 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E 
ASSISTENCIAIS 

486.977,96 

USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE 
CAPITAL FIXO 

64.089.401,59 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
FINANCEIRAS 

3.081,67 

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 
CONCEDIDAS 

14.280.479,13 

DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E 
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 

495.254,59 

TRIBUTÁRIAS 1.097.385,83 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS 

6.768.975,06 

    

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -8.887.545,07 

                 Fonte: sistema Siaf 
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O resultado patrimonianl deficitário deve-se a realização 

de depreciação de bens móveis e imóveis no valor total de R$ 

11.666.032,98 que está inserida no item Uso de Bens, serviços e consumo 

de capital fixo. O valor é expressivo tendo em vista que os bens móveis e 

imóveis não eram depreciados desde 2017. 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – UNIDADE 1344 

 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS 

46.700.948,67 

TRANSFERÊCIAS INTRA 
GOVERNAMENTAIS 

46.700.948,67 

  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS 

46.700.948,19 

PESSOAL E ENCARGOS 46.700.948,19 
    

  
RESULTADO PATRIMONIAL DO 
PERÍODO 0,48 

  
 

 

 

6 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

 

A Demonstração do Fluxo de Caixa mostra como A UNIOESTE 

gera e utiliza seus recursos monetários, segregando suas entradas e saídas 

com base na natureza dos fluxos de ingressos e desembolsos, classificados 

em fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos. Referida 

demonstração se apresenta conforme Tabela 22. 
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TABELA 22 – FLUXOS DE CAIXA 

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

  

INGRESSO 436.313.670,50 
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 45.163.608,53 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
RECEBIDAS 

10.585.191,82 

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 380.564.870,15 

DESEMBOLSOS 437.241.868,41 
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 299.366.519,13 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 44.990.896,15 
OUTROS DESEMBOLSOS 
OPERACIONAIS 

92.884.453,13 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

-928.197,91 

  

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO 

  

INGRESSOS 0,00 
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 

0,00 

OUTROS INGRESSOS DE 
INVESTIMENTOS 

12.107.112,48 

DESEMBOLSOS   

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.107.112,48 

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 

0,00 

OUTROS DESEMBOLSOS DE 
INVESTIMENTOS 

0,00 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

-9.865.598,86 

  

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTO 

  

INGRESSOS 1.241.464,62 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 
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INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
DE EMPRESAS DEPENDENTES 

0,00 

TRANSFERÊNCIAL DE CAPITAL 
RECEBIDAS 

1.241.464,62 

OUTROS INGRESSOS DE 
FINANCIAMENTOS 

  

DESEMBOLSOS 0,00 
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA 
DÍVIDA 

0,00 

OUTROS DESEMBOLSOS DE 
FINANCIAMENTOS 

0,00 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

1.241.464,62 

  

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E 
EQUIVALENTE DE CAIXA 

-11.795.538,95 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
INICIAL 

32.395.110,79 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
FINAL 

20.599.571,84 

Fonte: sistema Siaf  
 

O déficit  na Geraçao Líquida de Caixa e Equivalente de 

Caixa ocorreu tendo em vista a queda na arrecadação no exercício de 2020,  

em virtude da pandemia do Covid 19, que alterou as atividades da 

instituição, principalmente relacionadas ao ensino e projetos de extensão. 

As aulas presenciais foram realizadas de forma remota, projetos e cursos 

de extensão deixaram de ser realizados. O vestibular de 2020, uma das 

principais fontes de arrecadação de recursos próprios do Ensino foi 

postergado para 2021. Devido a situação econômica do país e dificuldade 

de execução, convênios federais e estaduais previstos não foram 

executados. 
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - UNIDADE 1344 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

INGRESSO 63.371.751,28 

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 0,00 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
RECEBIDAS 

63.371.751,28 

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 

DESEMBOLSOS 65.792.637,95 
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 42.222.832,00 
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.478.116,19 

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 19.091.689,76 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

-2.420.886,67 

 

No exercício de 2020 o ocorreu um déficit de R$ 2.420.886,67, na 

conta caixa e equivalentes, ocasionado pela transferência de orçamento e 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados da unidade 1344 para a unidade 

4534 lançado em duplicidade. A Unioeste irá regularizar em abril do exercício 

de 2021. 

O lançamento em duplicidade ocorreu tendo em vista que, no mês 

de agosto de 2021 a Unioeste realizou lançamento de ajuste de pagamento de 

consignados realizados em fevereiro de 2020, porém em dezembro do 2020 

foram realizados ajustes pelo Tesouro do Estado nas contas da unidade 1344 

resultando em lançamento em duplicidade. No exercício de 2021 será 

regularizado. 

O lançamento em duplicidade ocorreu tendo em vista que, no mês 

de agosto de 2021 a Unioeste realizou lançamento de ajuste de pagamento de 

consignados realizados em fevereiro de 2020, porém em dezembro do 2020 

foram realizados ajustes pelo Tesouro do Estado nas contas da unidade 1344 

resultando em lançamento em duplicidade.  
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

 

A Conciliação Bancária das contas correntes da Unioeste 

foram realizadas em 07/01/2021, comparando-se Balancete de 31/12/20, 

extratos bancários e SEI CED, naquele momento todos os ajustes foram 

realizados e não havia pendências. 

Em fevereiro de 2021 foram emitidos novos Balancetes de 

Verificação, onde constamos divergências entre o Balancete e os extratos de 

conta corrente e SEI CED. 

Constatou-se que diversos lançamentos realizados entre os 

dias 06/01/2021 (data do Balancete para conciliação) e o dia 08/01/2021 

foram alocados em 31/12/2020 embora fossem lançamentos de janeiro de 

2021. 

Tais averiguações foram informadas à Diretoria Geral de 

Contabilidade, porém não havia tempo hábil para ajuste no Balancete de 

2020, estas informações constam na conciliação de dezembro de 2020 e 

janeiro de 2021. 

Em anexo constam as Notas Explicativas assinadas pelos 

Ordenadores de Despesas e Secretários Financeiros dos campus. 

 

 

Cascavel, 28 de abril de 2021 

 

Roseli Aparecida Valera Paris 

CRC 077975/O-3 
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8. Balancete Sem Encerramento (balancete de verificação) 

9. Balanço Orçamentário (DCASP) (balanço orçamentário) 

10.  Balanço Financeiro (DCASP) (balanço financeiro)  

11. Balanço Patrimonial (DCASP) (balanço patrimonial)  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento 

Interno (RI) deste Tribunal, esta Inspetoria apresenta este Relatório de Fiscalização, 

referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, sobre os atos e fatos de gestão 

praticados pelo jurisdicionado, elaborado sob as normas regimentais e demais atos 

normativos desta Corte de Contas. 

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno – dentre outras 

atribuições – destaca-se que: 

 
Art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições:  
I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de 
gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, 
economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for 
designada;  
[...]  
IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da 
administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, 
quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, 
desatendimento a determinações da Inspetoria e outras irregularidades que 
resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às 
medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262. 
 

Em síntese, a principal finalidade deste relatório é a de, com base no 

escopo e amostras definidos, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento 

ao mandamento constitucional, às leis que regem a matéria, bem como aos atos 

normativos desta Corte de Contas.  
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2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 

Jurisdicionado Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 

CNPJ 78.680.337/0001-84 

Natureza Jurídica Autarquia 

Ordenador de Despesas ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER – CPF 941.238.109-34 

Responsável Técnico 

SILVIA INÊS IDALGO – CPF 546.128.459-00 – de 01/01/2004 

a 29/02/2020; 

SONIA GORETTI NOVACK DA SILVA – CPF 589.025.979-20 

– de 01/03/2020 a 31/12/2023. 

 

Importante destacar o que dispõe o Estatuto da UNIOESTE 

(Resolução nº 17/1999-COU), aprovado pelo Decreto Estadual nº 1.378/1999: 

 
Art.11. A administração da UNIOESTE é constituída pelos seguintes órgãos: 
I – de Administração Superior: 
[...] 
b) executivo: 
1. Reitoria; 
II - de Administração Intermediária: 
[...] 
b) executivo: 
         Direção-Geral de Campus; (Sem grifo no original) 
[...] 
Parágrafo único. Sem prejuízo da unidade de patrimônio e administrativa e, a 
fim de atender às peculiaridades de sua configuração territorial, a Unioeste 
adota regime de administração descentralizada pelos seus diversos campi. 
[...] 
Art.23. São atribuições do Reitor: 
[...] 
X - administrar as finanças da Universidade e designar ordenadores de 
despesa; (Sem grifo no original) 
[...] 
Seção II 
Da Direção-Geral de Campus 
Art.29. A Direção-Geral de Campus é órgão executivo da administração 
intermediária que planeja, coordena e implementa todas as atividades 
universitárias do campus. 
[...] 
Art. 31. Ao Diretor-Geral de Campus compete: 
[...] 
III - responder solidariamente com o Reitor pela prestação de contas dos 
recursos orçamentários aplicados pelo campus; (Sem grifo no original) 
[...] 
VIII - administrar as finanças do campus; 
[...] 
XV - ordenar despesas e efetuar regularmente a respectiva prestação de 
contas à Reitoria; (Sem grifo no original) 
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Dessa forma, segue a relação do Diretores-Gerais dos Campi da 

UNIOESTE, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020: 

1. Cascavel: Anibal Mantovani Diniz – CPF: 615.292.499-53;  

2. Foz do Iguaçu: Fernando José Martins – CPF: 017.097.259-31; 

3. Francisco Beltrão: Adilson Carlos da Rocha – CPF: 897.204.669-87; 

4. Marechal Cândido Rondon: Davi Felix Schreiner – CPF: 681.457.729-15; 

5. Toledo: Remi Schorn – CPF: 366.887.110-87.  

 

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO 

 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) é 

Universidade regional com estrutura multicampi, formada por cinco campi, localizados 

nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido 

Rondon e Toledo.  

A UNIOESTE a fim de atender às peculiaridades de sua configuração 

territorial, adota regime de administração descentralizada pelos seus diversos campi. 

Inicialmente resultante da congregação de faculdades municipais 

isoladas, criadas em Cascavel (FECIVEL, 1972), em Foz do Iguaçu (FACISA, 1979), 

em Marechal Candido Rondon (FACIMAR, 1980) e em Toledo (FACITOL, 1980). Em 

24 de julho de 1998, por meio da Lei Estadual nº 12.235, foi autorizada a incorporação 

da FACIBEL à UNIOESTE e o Decreto Estadual nº 995/1999 institui o Campus de 

Francisco Beltrão. A UNIOESTE abrange um total de 94 municípios, sendo 52 

municípios na região oeste e 42 municípios na região sudoeste do Paraná. 

A UNIOESTE obteve seu reconhecimento como Universidade por 

meio da Portaria Ministerial nº 1784-A, de 23 de dezembro de 1994, e do Parecer do 

Conselho Estadual de Educação nº 137/1994. 

Em dezembro de 2000, houve a transformação de Hospital Regional 

de Cascavel em Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e a transferência 

deste para a UNIOESTE, por meio da Lei nº 13.029, de 27 de dezembro de 2000, 

dando suporte às atividades dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia, 

fisioterapia e odontologia. 
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2.2.1 ÓRGÃO VINCULADOR 

 

NOME 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 

 

2.3 ORÇAMENTO 

 

O orçamento da UNIOESTE, para o exercício de 2020, foi aprovado 

pela Lei nº 2,078, de 18 de dezembro de 2019. 
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3 RELATÓRIO  
 

A seguir as atividades fiscalizatórias realizadas no exercício de 2020. 

 

3.1 PESSOAL 

 

No universo de despesas a serem fiscalizadas, destacam-se os 

valores despendidos com a folha de pagamento. 

As despesas com pessoal das Universidades Estaduais concentram 

parcela significativa do gasto público, tendo em vista que do total do orçamento de 

2020 aprovado para as Universidades, no montante de R$ 2.867.765.176,00 (dois 

bilhões, oitocentos e sessenta e sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cento 

e setenta e seis reais), foi destinado para despesa com pessoal o valor de R$ 

2.292.070.881,00 (dois bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, setenta mil, 

oitocentos e oitenta e um reais), correspondendo a 79,9% do total da despesa. 

Quanto à execução da despesa com folha de pagamento, foi 

efetivamente empenhado o montante de R$ 1.988.231.415,98 (um bilhão, novecentos 

e oitenta e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quinze reais e 

noventa e oito centavos), correspondendo a 84,51% do total da despesa empenhada 

no exercício de 2020.  
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Dentre os diversos temas possíveis de fiscalização na área de 

pessoal, foram priorizados aqueles que apresentavam maior relevância e risco, 

caracterizados, especialmente, pelos valores mais expressivos de pagamento; pela 

existência de lacunas legislativas sobre a matéria e pelo histórico de assuntos 

abordados em fiscalizações realizadas anteriormente por esta Corte de Contas. 

Nesse sentido, a análise da folha de pagamento da UNIOESTE, em 2020, 

envolveu aspectos da regularidade dos procedimentos adotados, a aderência dos 

pagamentos à legislação e a confirmação de cálculos das seguintes atividades: 

1. Férias e acréscimo de um terço (art. 34, inciso X, da Constituição do Estado do 

Paraná); 

2. Compensação de horários pelos servidores (art. 34, inciso VII, da Constituição 

do Estado do Paraná); 

3. Base de cálculo e forma de pagamento da gratificação pela prestação de 

serviço extraordinário (arts. 172, II, 175 e 176 da Lei nº 6.174/1970 e Lei nº 

11.713/1997); 

4. Projeto de Lei nº 03/2020, convertido na Lei nº 20.225/2020: regularização dos 

cargos em comissão e funções gratificadas das IEES (art. 169 da Constituição 

Federal, art. 113 dos ADCT e artigos 16 e 17 da LC nº 101/2000); 

5. Representação Judicial: atuação em juízo de agentes universitários, de 

professores de nível superior, de servidores ocupantes de cargos em 

comissão e de advogados contratados por tempo determinado das IEES (art. 

132 da Constituição Federal); 

6. Honorários de Sucumbência: pagamento feito a servidores das IEES; 

7. Média, casos permitidos em lei (§ 1.º do art. 6.º da Lei nº 12.457/1999; Lei nº 

14.825/2005 e Lei nº 18.387/2014);  

8. Hora atividade extra (Resolução Conjunta nº 006/07; Lei nº 11.500/1996; 

Decreto nº 3.686/2004 e Decreto nº 7.462/2013); 

9. TIDE Administrativa: pagamento sem previsão orçamentária; 

10. Limites autorizados pela Comissão de Política Salarial para a realização de 

serviço extraordinário (art. 33 da Lei Estadual nº 19.593/2018); 

11. Conciliação bancária (Orientação Técnica Contábil nº 006/2020, NBC TSP 12). 
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3.2 LEGAL 

3.2.1 ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS DE LICITAÇÃO 

 

Em cumprimento ao comando esculpido no art. 37, XXI, da 

Constituição Federal, o qual obriga a administração pública a contratar obras, 

serviços, compras e alienações, em regra, mediante licitação, a Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (UNIOESTE) realizou 227 procedimentos licitatórios, durante o 

exercício de 2020. Desse total, 97 instrumentos convocatórios foram verificados pela 

equipe de análise preventiva de editais (42,73%), conforme demonstrado na planilha 

a seguir:  

 

 

 

Já em relação aos recursos envolvidos nessas licitações, do total de 

R$ 100.142.600,09 (cem milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos reais e nove 

centavos), foram verificados R$ 81.999.900,66 (oitenta e um milhões, novecentos e 

noventa e nove mil, novecentos reais e sessenta e seis centavos), representando 

81,88% do montante. 

Em decorrência das análises realizadas, foram instaurados quatorze 

Apontamentos Preliminares de Acompanhamento (APAs), solicitando 

esclarecimentos e adoção de medidas, a fim de sanear alguns dos procedimentos 

verificados. Como consequência, foi necessário o encaminhamento de nove ofícios 

(nº 069, de 23/03/2020; nº 070, de 23/03/2020; nº 071, de 24/03/2020; nº 072, de 

25/03/2020; nº 089, de 28/04/2020; nº 118, de 29/05/2020; nº 131, de 08/07/2020; nº 

133, de 10/07/2020 e nº 182, de 19/10/2020), contendo recomendações. 

Diante do exposto, considerando-se as atividades desempenhadas, 

verificou-se melhora e adequação dos instrumentos convocatórios publicados ao 

entendimento e às orientações emanadas por esta Inspetoria de Controle, em que 

pese a descentralização administrativa da Entidade. 
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3.2.2 ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E COMPRAS DIRETAS 

 

No ano de 2020 foram fiscalizados quatro procedimentos licitatórios 

que somaram o valor de R$ 8.473.923,68 (oito milhões, quatrocentos e setenta e três 

mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). 

Durante o ano de 2020, no período acompanhado, a UNIOESTE 

realizou 218 procedimentos de aquisição de bens e serviços sem a realização de 

licitação, que totalizaram R$ 37.029.415,82 (trinta e sete milhões, vinte e nove mil, 

quatrocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos). 

 

UNIOESTE 

Modalidade Total Analisado 

Credenciamento 14 2 

Dispensa 182 3 

Inexigibilidade 22 1 

Total Geral 218 6 

 

Foram acompanhados seis procedimentos que somaram 

R$_23.987.920,86 (vinte e três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos 

e vinte reais e oitenta e seis centavos), o equivalente a 64,78% do total. 

Em decorrência das análises realizadas, foram instaurados quatro 

Apontamentos Preliminares de Acompanhamento (APAs), nos quais foram solicitados 

esclarecimentos e a adoção de providências para correção de eventuais vícios 

verificados. 

Como consequência dos APAs foi instaurada uma Tomada de Contas 

Extraordinária (processo nº 116.890/211), foi encaminhada orientação técnica e 

expedido os Ofícios nº 165/2020 e nº 011/2021, com recomendações à Universidade.  

 

1 Atualmente em fase de contraditório. 
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4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

Achados de fiscalização são fatos que resultam da aplicação do 

planejamento das atividades de fiscalização para diversas áreas em análise, 

referindo-se às deficiências constatadas durante o exame e suportadas por 

informações disponíveis no órgão auditado. 

Quando o achado de fiscalização tratar de deficiência de controle 

interno, erro formal ou não esteja em conformidade com as normas e leis aplicáveis, 

poderá ensejar a apresentação de recomendações, ressalvas ou determinações, sendo: 

• Recomendações: medidas sugeridas para a correção das falhas e deficiências 

verificadas no exame das contas; 

• Ressalvas: constituem as observações de natureza restritiva em relação a certos 

fatos verificados no exame das contas, quer porque haja discordância do que foi 

registrado, quer porque tais fatos não estejam em conformidade com as normas e 

leis aplicáveis; 

• Determinações: medidas indicadas para fins de atendimento de dispositivo 

constitucional ou legal. 

Quando o achado de fiscalização for decorrente de ato ou 

procedimento de que possa resultar dano ao erário ou irregularidade, estará 

consubstanciado em Tomadas de Contas Extraordinárias, nos termos do art. 262 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO  

4.1.1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

a) Condição: 

Com base nas informações de fevereiro de 20192 buscou-se realizar 

conciliações entre os valores apresentados no META4, SIAP, SIAF e extratos 

bancários daquele mês. Em resumo, constatou-se: 

 

2 Destaca-se que a análise somente foi possível de ser realizada no exercício de 2020, tendo em vista 

que todas as informações da folha de pagamento de 2019 somente foram obtidas em 2020. 
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Verificações Escopo da análise Situação encontrada 

META4 x SIAP  
Confrontação entre os saldos globais do SIAP e os 

saldos globais do META4 
Verificada divergência 

META4 x SIAF 
Confrontação entre os saldos agregados do META4 e 

os saldos do SIAF. 

Não identificada 

divergência 

META4 x Extratos 

Confrontação entre relatório de liberação da folha e 

ingressos e saídas no extrato da conta corrente 

relativa à folha. 

Verificada divergência 

 

Foram identificadas as seguintes situações:  

a) divergência entre informações do SIAP e do META4. Em fevereiro/2019 essa 

divergência era de R$ 54.831,87; 

b) divergências entre as informações constantes no SIAF para a conta corrente e 

os valores em extrato. Ao final do mês de março na conta 80 da agência 3181 

havia o saldo de R$ 250.068,91, ao passo que no balancete de março da 

UNIOESTE apresentava saldo de R$ - 156.552,98 (saldo negativo) para a 

referida conta; 

c) classificação inadequada da despesa em relação a unidade orçamentária. Por 

exemplo, a remuneração de um professor, que também é plantonista, aparecia 

integralmente lançada no projeto atividade 4170, vinculado à Unidade 

Orçamentária 4760 – FUNSAUDE, ao invés de também aparecer na unidade 

4534 – UNIOESTE. 

 

b) Critério:  

A Orientação Técnica Contábil nº 006/2020, da Diretoria de 

Contabilidade Geral do Estado, estabelece: 

 
O objetivo das conciliações reside na verificação da integridade das 
Demonstrações Contábeis, de forma que reproduzam a real situação da 
entidade, conforme os Princípios, Convenções e Postulados Contábeis. 
Todos os saldos existentes nos Balancetes, nas Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público e demais demonstrativos e relatórios, necessitam 
estar ajustados para que não haja falhas na demonstração da realidade 
patrimonial exposta no Balanço Geral do Estado. 
[...] 
1º Efetuar os registros diariamente 
Responsáveis por tesourarias e financeiros devem controlar diariamente as 
movimentações de entradas e saídas financeiras de todas as contas 
bancárias envolvidas. 
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Por sua vez, consta da NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de 

Caixa: 

56. A entidade deve divulgar os componentes de caixa e equivalentes de 
caixa e deve apresentar a conciliação dos valores em sua demonstração dos 
fluxos de caixa com os respectivos itens apresentados no balanço 
patrimonial. 
 

E o art. 7.º da Instrução Normativa nº 120/2016, deste Tribunal de 

Contas, determina: 

Art. 7º As entidades relacionadas no artigo 1º desta instrução deverão 
encaminhar ao TCE/PR, até o dia 20 de cada mês, informações afetas à folha 
de pagamento de seus servidores e aos demais pagamentos realizados via 
Folha de Pagamento relativas ao mês anterior ao do envio, em meio digital, 
via SIAP, conforme layout disponibilizado. 

 

c) Causa: 

Não atendimento pleno às normas vigentes quanto à realização da 

conciliação bancária e alimentação de informações no sistema SIAP e SIAF.  

 

d) Efeito: 

Ausência de integridade e fidedignidade das informações da entidade, 

gerando risco de que os demonstrativos contábeis não retratem a real situação 

patrimonial e financeira da entidade. 

 

e) Manifestação da Entidade: 

Foi encaminhado o APA nº 13.411 à UNIOESTE solicitando 

explicações adicionais sobre os processos de contabilização.  

Quanto aos valores divergentes entre informações do SIAP e do 

META4, a universidade alega que a divergência ocorre em função de que o valor pago 

aos funcionários temporários contratados para o EAD (CRES EAD), por convênio 

federal, seria lançado no SIAP, mas não são informados no META4. A seguir, para o 

mês de fevereiro/2020, a confrontação entre SIAP X META4 e os valores pagos no 

convênio com a CAPES: 
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No que se refere às divergências entre as informações constantes no 

SIAF para a conta corrente e os valores em extrato, a universidade atribui 

responsabilidade à SEFA. Ainda, admite que não realizou conciliações para o mês 

sob análise. Segue resposta: 

 

Sobre a classificação inadequada da despesa em relação à unidade 

orçamentária, a universidade confirma o apontamento de que despesas relacionadas 

a servidores vinculados à UNIOESTE estão sendo lançadas na unidade orçamentária 

do FUNSAUDE. Essa situação é atribuída à forma como atualmente o sistema 

encontra-se parametrizado. Segue extrato da resposta: 
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f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Para o mês em questão, fica caracterizada a existência da divergência 

entre o envio de informações para o SIAP e as informações relacionadas à folha de 

pagamento, constantes no META4. Com relação ao envio das informações de 

pagamentos de convênios federais por meio do SIAP, cabe dizer que, por ser 

informação não diretamente relacionada com folha de pagamento do Estado, não 

haveria, em princípio, a necessidade de envio de tais informações. Contudo, uma vez 

enviadas essas informações adicionais, o ideal seria que houvesse identificação 

desses funcionários no campo “tipo de ativo” como sendo “convênios federais”. 

Outrossim, não foi enviada qualquer comprovação de que as 

divergências tenham origem na SEFA. De qualquer forma, não é razoável atribuir 

divergências entre registros contábeis e valores contábeis àquela secretaria, uma vez 

que constitui atribuição da contabilidade da universidade realizar as devidas 

conciliações, proceder aos lançamentos no SIAF e, em havendo problemas, de forma 

excepcional, comunicar a SEFA para que esta realize as correções devidas. 

No que tange à classificação inadequada, cumpre salientar que não 

reflete adequadamente a real situação da despesa, como também tem potencial de 

distorcer a apuração dos índices legais relacionados ao percentual mínimo de 

aplicação em saúde e educação. Isso porque, como no caso apontado, despesas que 

são tipicamente relacionadas à Educação, são contabilizadas no FUNSAUDE e, 

possivelmente, consideradas para fins da apuração do índice de saúde.  
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Com relação à confrontação entre os valores do META4 e os valores 

constantes no SIAF, não foram identificadas discrepâncias, principalmente porque 

parece haver integração entre esses dois sistemas, de modo que a contabilização é 

realizada de forma automatizada.  

No que se refere às movimentações bancárias, embora tenham sido 

esclarecidos os questionamentos, não se identificou um processo sistemático e 

organizado de conciliação, que permitisse a identificação clara e transparente dos 

valores financeiros. Ao contrário, verificou-se na universidade processo muito frágil, 

que resultou, inclusive, em divergências entre os saldos constantes em balancetes 

contábeis e os extratos. Por fim, também foram identificadas inconsistências na 

classificação da unidade orçamentária da despesa no SIAF. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

• Que a UNIOESTE promova as medidas necessárias para a adequada observância 

da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de 

realização das conciliações bancárias. 

 

Sugere-se, ainda, as seguintes DETERMINAÇÕES: 

 

1. Que a UNIOESTE realize adequações em sua rotina de envio de informações ao 

SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e 

META4, dando cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, 

no prazo de 60 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, 

alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005; 

2. Que promova adequações na parametrização de seu sistema de gestão de 

pessoal para viabilizar a correta classificação orçamentária relativa à Unidade 

Orçamentária, segregando corretamente as despesas das Unidade Orçamentárias 

4760 – FUNSAUDE e 4534 – UNIOESTE, no prazo de 60 dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 

113/2005. 
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4.1.2 HORA EXTRA – LIMITE ATA CPS 

a) Condição: 

Na 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Política Salarial (CPS), em 

29/07/2019, ficou estabelecido que a UNIOESTE deveria reduzir em 10% o 

pagamento de horas extras de seus servidores, ficando autorizada a realizar 

R$_4.063.234,50 (quatro milhões, sessenta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais 

e cinquenta centavos)  em serviços extraordinários, no segundo semestre de 2019. 

Analisando os valores pagos a título de remuneração de serviço 

extraordinário, verificou-se que a entidade não cumpriu as determinações da CPS, 

nem de diminuir em 10% o pagamento de horas extras em relação ao primeiro 

semestre, nem de observar o limite previamente autorizado para o segundo semestre. 

A seguir a folha de pagamento da UNIOESTE: 

 

Destaca-se que a análise somente foi possível de ser realizada no 

exercício de 2020, tendo em vista que todas as informações da folha de pagamento 

de 2019 somente foram obtidas em 2020. 

 

b) Critério: 

No âmbito do Estado do Paraná, as Leis de Diretrizes Orçamentárias 

nº 19.593/2018 (LDO de 2019) e nº 19.883/2019 (LDO de 2020) estabeleceram que a 
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realização do serviço extraordinário pelos servidores públicos deveria ser precedida 

de autorização do Poder Executivo. 

O art. 33 da Lei Estadual nº 19.593/2018 determinou a 

obrigatoriedade de prévia autorização da Comissão de Política Salarial para 

realização de serviços extraordinários no exercício de 2019, sendo seu 

descumprimento sujeito às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

Federal nº 8.429/1992) e da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar 

nº 113/2005): 

Art. 33 Para assegurar o cumprimento das metas fiscais do exercício, dos 
limites de que tratam os artigos 18 a 23 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 2000 e da limitação de que trata o art. 4º da Lei Complementar Federal nº 
156, de 2016, todos os órgãos e unidades da Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo e os serviços sociais autônomos observarão as diretrizes 
e determinações, quanto às despesas com pessoal, emanadas da Comissão 
de Política Salarial constituída e regulamentada por ato do Poder Executivo. 
§ 1º A realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando 
destinada ao atendimento de relevante interesse público em situações 
emergenciais ou de prejuízo para a sociedade, e deverá ser previamente 
autorizada pela Comissão de Política Salarial. 
§ 2º O descumprimento das determinações e diretrizes da Comissão de 
Política Salarial sujeitará o ordenador de despesas às sanções previstas na 
Lei Federal nº 8.429, de 1992 e na Lei Complementar Estadual nº 113, de 
2005. 

 

Assim, em 29/07/2019, na 7ª Reunião Ordinária da Comissão, ficou 

determinado à UNIOESTE: 
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c) Causa: 

Extrapolação do limite estabelecido para o pagamento de horas 

extras. 

 

d) Efeito: 

Prejuízo à Administração Pública pelo pagamento de vantagem em 

valor superior ao definido pela Comissão de Política Salarial.  

 

e) Manifestação da Entidade: 

Foi encaminhado o APA nº 14.438 à UNIOESTE solicitando 

manifestação quanto à situação verificada. 

A UNIOESTE informou que a questão da redução das horas extras 

implica na interrupção de atividades essenciais que poderiam colocar em risco vidas 

daqueles que dependem dos serviços públicos o que, na UNIOESTE, ocorrem nas 

áreas de saúde nos atendimentos assistenciais do Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná (HUOP), além dos atendimentos das Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, 

Farmácia e em atividades envolvendo assistência à saúde e ao ensino, portanto sendo 

imprescindível a realização dessas horas extras para manter o adequado atendimento 

à saúde. 

Informou que a habitualidade em serviços extraordinários é uma das 

consequências do déficit de pessoal que a Universidade vem sofrendo. Nesse sentido, 

destaca-se o seguinte excerto da resposta da entidade: 

[...] A título de exemplo, para todo o quantitativo de vacâncias ocorridas entre 
os servidores da SESA que atuavam no HUOP, não houve uma reposição 
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sequer, (82 vacâncias que correspondem a 157.440 horas anuais), fator 
que agrava de forma significativa a continuidade das atividades do hospital;  

3) Some-se a esse déficit, outras 35 vacâncias (67.200 horas anuais) de 
servidores do HUOP/SETI nas áreas de educação e saúde não foram 
supridas, além de outras 212 vacâncias (407.040 horas anuais) nas demais 
unidades da Unioeste (42 Cascavel, 21 Foz, 4 Francisco Beltrão, 25 Rondon, 
28 em Toledo e 7 Reitoria). Assim, como forma paliativa, a única alternativa 
encontrada tem sido a sobrecarga dos servidores que estão na ativa que, em 
contrapartida, obviamente, têm o direito ao recebimento das horas 
extraordinárias que se dispõem a executar. Em função disso, as horas 
extras estão nas escalas de trabalho para manter os serviços essenciais 
funcionando;  

 

Alegou que o serviço extraordinário é resultado da falta de pessoal em 

atividades básicas, necessárias para atingir o objetivo final da Instituição e que, 

portanto, o pagamento das horas extras se pautou na necessidade dos serviços. 

Informou, ainda, que tem demonstrado aos órgãos competentes a 

necessidade de manutenção e de autorização para efetuar as horas extras até que 

seja ampliado o número de servidores necessários para a continuidade dos serviços. 

Esclareceu que foram respeitados os contornos legais (limitação de 

despesas) e que houve regular autorização das Secretarias e do Governo do Estado 

do Paraná. 

Por fim, informou que: 

[...] exige o desdobramento dos servidores para garantir a manutenção da 
qualidade dos serviços prestados, muitas vezes, colocando em risco, 
inclusive, a sua própria saúde, conforme se percebe com o crescente índice 
de absenteísmo, outro fator que implica em reposição de carga horária via 
hora extra, haja vista a impossibilidade de previsão para essas situações que 
fogem ao planejamento e escala prévia de distribuição de atividades. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

A necessidade de reposição de servidores nas Universidades 

Estaduais é um problema trazido pelas Universidades de forma recorrente a esse 

Tribunal de Contas, contudo, não pode e não deve servir de justificativa para o 

descumprimento de um dever estabelecido em lei.  

Se a redução das horas extras pode implicar na interrupção de 

atividades essenciais e, consequentemente, colocar em risco vidas, há necessidade 

de a questão ser urgentemente tratada com as autoridades e órgãos competentes 

para decidirem acerca da reposição de pessoal. 
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Cumpre destacar que a reposição de servidores e a autorização de 

determinada quantidade de horas extras não são determinadas por esta Corte de 

Contas, que tem competência institucional para fiscalizar os gastos públicos e o 

cumprimento das leis. 

Ademais, além de a realização de horas extras não solucionar o 

problema de falta de mão-de-obra, ao que parece, agrava-o, conforme noticiado pela 

UNIOESTE, pois está colocando em risco a saúde dos próprios servidores, com a 

sobrecarga de trabalho e aumento do índice de absenteísmo. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

• Que sejam observadas as diretrizes e determinações da Comissão de Política 

Salarial, nos termos da Lei Orçamentária Anual, para o pagamento de horas extras 

aos servidores da UNIOESTE, sem prejuízo à continuidade das ações que 

envolvem o combate à pandemia.  

 

4.1.3 TIDE ADMINISTRATIVO 

a) Condição: 

A TIDE paga aos servidores da carreira Técnica Universitária da 

UNIOESTE foi objeto do Processo nº 521.442/13, julgado nos termos do Acórdão nº 

1591/16-STP, conforme ementa a seguir: 

 
Tomada de Contas Extraordinária. Concessão de Gratificação TIDE sem 
embasamento legal. Procedência. Irregularidade das contas. Determinação e 
multa. 
 

Trata-se do pagamento da Gratificação por Tempo Integral e 

Dedicação Exclusiva (TIDE), concedida aos servidores que optaram pelo benefício 

instituído pela Resolução nº 105/2012, do Conselho Universitário da UNIOESTE – 

COU, que aprovou a criação, a implantação e o Regulamento do Plano de 

Desenvolvimento dos Agentes Universitários da entidade. 
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Em que pese o trânsito em julgado da referida Tomada de Contas e a 

suspensão do pagamento pela UNIOESTE, constatou-se que até fevereiro/2020 a 

gratificação foi paga, conforme consulta ao SIAP, realizando em 28/05/2020: 

 

 

Ocorre que em 2020 não havia previsão orçamentária (LOA/2020) 

para o pagamento da TIDE, de acordo com a Informação nº 373/2020 da Secretaria 

de Estado da Fazenda (SEFA), da qual se destacam os excertos a seguir: 

 
Cabe lembrar que a Administração Pública, no exercício cotidiano de suas 
funções administrativas, possui prerrogativa de autotutelar seus atos, 
revendo-os, anulando-os ou revogando-os quando entender necessário. A 
autotutela, enquanto emanação do princípio da legalidade, impõe o dever à 
Administração Pública de zelar pela regularidade de sua atuação, mesmo 
sem ser efetivamente provocada por outras esferas. Neste sentido, referida 
prerrogativa foi exercida na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2020 e 
os valores para pagamento da TIDE Administrativa foram expurgados 
da composição do orçamento de pessoal das IEES. (...) 

Não há previsão orçamentária para pagamento da TIDE Administrativa 

em 2020, visto que não foi considerada nas projeções da Lei 
Orçamentária Anual de 2020.  
 

Trata-se, portanto, de situação não abrangida pela Tomada de 

Contas, uma vez que até 2019, em que pese a ausência de previsão legal para a 

concessão da gratificação, havia previsão orçamentária para seu pagamento. 

Por fim, cumpre destacar que o pagamento da Gratificação de Tempo 

Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) para Agentes Universitários foi objeto de 

discussão na 7ª reunião da Comissão de Política Salarial, em 29 de julho de 2019, 

sendo determinada a interrupção imediata do pagamento dessa verba já em 2019, 

dada a sua ilegalidade.  

 
b) Critério: 

A concessão de vantagem só poderá ser feita se houver prévia 

dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas e se houver 

autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 169 da 

Constituição Federal: 
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Constituição Federal  
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos 
em lei complementar. 
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos 
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.    
 

Em 2020, além da ausência de previsão legal, a TIDE Administrativa 

não foi prevista no orçamento, ou seja, deixou de constar na LOA/2020. 

 

c) Causa: 

Pagamento indevido da gratificação TIDE sem a devida previsão 

orçamentária em 2020. 

 

d) Efeito: 

Prejuízo à Administração Pública pelo pagamento de gratificação sem 

amparo legal.  

 

e) Manifestação da Entidade: 

Foi encaminhado o APA nº 13.958 à UNIOESTE solicitando 

manifestação quanto à situação verificada. 

A UNIOESTE informou: 

 
Buscando compreender as medidas adotadas e as que deixaram de ser 
adotadas, foram reanalisadas todas as documentações que envolviam o 
assunto, inclusive buscando conhecer a realidade de outras IEES do Paraná. 
Após esse trabalho, entre tantos que envolvem o início de uma gestão 
administrativa, o TIDE pago aos Servidores técnicos administrativos foi 
cancelado em fevereiro/2020, conforme Ordem de Serviço 001/2020-GRE 
(Anexo) sendo que o impacto financeiro resultante pode ser observado na 
folha de pagamento do mês de março/2020 (anexo) na qual se comparada 
com a folha de pagamento de fevereiro/2020 (anexo) não consta o código 31 
TIDE, restando desta forma comprovada o seu cancelamento. 
Informamos que a rubrica utilizada para empenho foi 31901121, contudo é 
oportuno enfatizar que o orçamento para a folha de pagamento é único e que 
a folha de pagamento de janeiro e fevereiro/2020, após elaboração pela 
Unioeste, foi encaminhada e aprovada pela SEFA e SEAP. 
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f) Análise da Manifestação da Entidade:  

A UNIOESTE afirma que iniciou a gestão administrativa em 2020 e 

que, após reanálise da documentação acerca da TIDE, suspendeu os pagamentos a 

partir de março/2020. 

Afirma, também, que o pagamento da TIDE foi aprovado pela SEFA 

e pela SEAP. Nesse ponto, cumpre destacar que a SEFA, na Informação nº 373/2020, 

refuta a existência de qualquer aprovação de sua parte: 

 
Não há que se falar que a SEFA deveria “rejeitar” a folha de pagamento das 
IEES ao realizarem o pagamento das referidas gratificações por dois motivos: 
(i) cabe ao ordenador de despesas a responsabilidade pelas obrigações da 
entidade que representa frente à regularidade da execução de suas 
despesas; e (ii) no processamento da folha de pagamento das IEES, nem a 
SEFA e nem a SEAP tem acesso à discriminação dos valores, de forma 
detalhada, das verbas que compõe a folha, justamente por estas não estarem 
sendo processadas dentro do sistema META-4, como anteriormente 
apontado. Desse modo, a identificação de que está havendo o pagamento da 
TIDE Administrativa não é tão evidente para que SEFA ou SEAP possam 
proceder à rejeição de rubricas da respectiva folha. Dessa forma, os 
pagamentos realizados pelas IEES que ocorreram no ano de 2020, conforme 
apontado pela SETI, não indicam concordância por parte da Secretaria de 
Estado da Fazenda acerca de sua regularidade. Frise-se, os valores 
correspondentes ao pagamento da TIDE Administrativa não foram 
considerados nas projeções de pessoal da LOA 2020 e a responsabilidade 
do seu pagamento cabe exclusivamente aos ordenadores de despesa que o 
fizeram, ainda mais considerando as diversas deliberações realizadas no 
âmbito governamental acerca do assunto. 

 

Diante do exposto, entende-se que permanece a situação apontada 

no que tange ao pagamento de TIDE aos servidores da carreira Técnica Universitária 

da UNIOESTE, no ano de 2020, sem previsão orçamentária, em afronta ao disposto 

no § 1.º do art. 169 da Constituição Federal. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, sugere-se a seguinte DETERMINAÇÃO: 

 

• Que seja observado o disposto no § 1.º do art. 169, da Constituição Federal, no 

que tange a concessão de vantagens. 

 

Esta Inspetoria de Controle opina, ainda, pela Ressalva e pela 

aplicação de multa administrativa, prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 

nº 113/2005, ao Sr. Alexandre Almeida Webber, gestor da UNIOESTE, pelo 
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pagamento indevido da gratificação TIDE sem a devida previsão legal (LOA 2020), 

em desacordo com o disposto no § 1.º do art. 169, da Constituição Federal. 

 

4.1.4 TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DUPLO VÍNCULO DE TRABALHO 

a) Condição: 

Em inspeção realizada no período de 01/08/2020 a 30/11/2020, 

verificou-se a existência de servidores (estatutários ou temporários) da UNIOESTE 

que também laboram para empresas contratadas pela Universidade, seja por meio de 

licitação pública ou por contratação direta, para a prestação de serviços terceirizados 

na área da saúde no âmbito do Hospital Universitário3. 

Nessa situação encontravam-se: 

i. a servidora Andressa Morello Kawamoto, matrícula nº 45606301, 

ocupante do cargo de enfermeira e prestadora de serviços na área de enfermagem, 

por meio da empresa A. Morello Kawamoto Saúde, CNPJ nº 36.504361/0001-12, 

Contrato nº 057/2020, com vigência entre 29/04/2020 e 28/04/2021;  

ii. a servidora Mirian de Souza Gonçalves, matrícula nº 45617901, 

ocupante do cargo de Enfermeira - CRES e prestadora de serviços na área de 

enfermagem, por meio da empresa Souza & Cristina Serviços de Enfermagem Ltda, 

CNPJ nº 37.012.181/0001-86, Contrato nº 070/2020, com vigência entre 05/05/2020 

e 04/05/2021, e, por fim; 

iii. o servidor Eduardo Barros Sarolli, matrícula nº 45404401, ocupante 

do cargo de CRES - Auxiliar e prestador de serviços na área da otorrinolaringologia, 

 

3 No processo nº 849504/18 de Tomada de Contas Extraordinária, este Tribunal decidiu nos termos do 
Acórdão nº 1048/20, ratificado pelo Acórdão nº2002/20 de Embargos de Declaração, a 
IRREGULARIDADE na prática de contratação, por parte da própria Universidade Estadual de Londrina, 
de seus próprios servidores para a prestação de serviços por intermédio de empresas terceirizadas, 
violando os artigos 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e 16, inciso III, da Lei nº 15.608/17, bem como os 
princípios da moralidade pública e da isonomia. Ainda, destaca-se a necessidade de expedição de 
RECOMENDAÇÃO para que a Universidade Estadual de Londrina, por meio de seu Reitor e demais 
gestores, cumpram o determinado nos artigos 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e 16, inciso III, da Lei nº 
15.608/17, não mais admitindo a execução de serviços contratados por servidores públicos, em sentido 
amplo, da Universidade Estadual de Londrina, adotando-se, por conseguinte, as medidas legais 
cabíveis para o exato cumprimento da Lei, nos termos do artigo 1º, inciso X, da Lei Orgânica, e 
comprovando-se as medidas adotadas nos autos, dentre as quais está a inclusão de previsão expressa 
nos futuros editais de licitação da proibição da execução dos serviços licitados por profissionais 
servidores da Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, a decisão foi impugnada por Recurso 
de Revista ( processo nº 597746/20) ainda pendente de julgamento. 



 

25 

por meio da empresa Otomed Serviços Médicos em Otorrinolaringologia, CNPJ nº 

29.38.666/0001-01, Contrato nº 048/2018, com vigência entre 03/04/2018 e 

30/08/2020. 

 

b) Critério: 

A situação verificada encontra-se em desacordo com o disposto pelo 

art. 9.º, III, da Lei nº 8.666/1993, bem como pelo previsto pelo art. 16, III, da Lei nº 

15.608/2007. Além de violar os princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade. 

 

c) Causa: 

Falta de controle na contratação de serviços terceirizados na área de 

saúde, não verificando a existência de servidores públicos também atuando nas 

empresas contratadas.  

 

d) Efeito: 

A ocorrência de duplo vínculo, além de ser vedado pela legislação, é 

passível de gerar prejuízo à Administração Pública tendo em vista a possibilidade de 

o profissional de saúde executar sobreposição de atividades, gerando pagamento 

indevido. 

 

e) Manifestação da Entidade: 

Foi encaminhado o APA nº 14.775 à UNIOESTE solicitando 

manifestação quanto às situações verificadas. 

Em resposta, por meio do Memorando nº 384/2020, o gestor se 

manifestou e informou quanto à servidora Andressa Morello Kawamoto, matrícula nº 

45606301, que o contrato nº 57/2020, com a empresa A. Morello Kawamoto, a ela 

vinculada, foi findado em 30 de junho de 2020, para que a mesma assumisse, em 

01/07/2020, o 1º Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019, procedendo-se, assim, 

à rescisão contratual. 

Em relação a servidora Mirian de Souza Gonçalves, a Universidade 

informou que a mesma atuou até a data de 30 de junho como enfermeira prestadora 
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de serviços de enfermagem, pela empresa Souza e Cristina Serviços de Enfermagem 

Ltda, Contrato nº 070/2020,  ou seja via Chamamento Público, sendo que no dia 07 

de julho, ela solicitou retirada da sociedade (distrato em anexo), para assumir, em 

01/07/2020, o 1º Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019, vinculo que mantem até 

a presente data. Esclarece também, que após os trâmites, houve alteração de 

sociedade LTDA para empresário individual, de modo que o nome empresarial da 

empresa terceirizada contratada passou a ser Francielli Cristina Matias Nietto. 

A respeito do servidor Eduardo Barros Sarolli, matrícula nº 45404401, 

a Universidade informou que o Contrato nº 48/2020, da empresa Otomed Serviços 

Médicos em Otorrinolaringologia, vinculado à pessoa física Eduardo Barros Sarolli, 

estava ativo, mas que em 16/10/2020, solicitou o descredenciamento da sua empresa. 

Informou também que ao analisar a situação do médico, verificou-se que ele possuía 

duplo vínculo (Chamamento Público e 3.º PSS). Constatada essa situação, foi 

verificado que em momento nenhum, seja no ato de assumir o PSS ou aditivar o 

contrato de Chamamento Público, a UNIOESTE fora informada a respeito do duplo 

vínculo. Ressaltou-se que o referido médico assinou ainda, na data de 09/03/2020, 

Termo de Declaração de Acúmulo de Cargo, o qual não descreveu o seu vínculo 

preexistente com a UNIOESTE. Por fim, foi informado que já fora realizado 

descredenciamento do médico Eduardo Barros Sarolli, conforme documentos 

encaminhados.  

Foi informado, ainda, quanto às atividades desenvolvidas pelo Sr. 

Eduardo Barros Sarolli, no âmbito do Contrato nº 48/2020, da empresa Otomed 

Serviços Médicos em Otorrinolaringologia, na modalidade de sobreaviso à distância, 

que na realização de sobreaviso, o profissional credenciado via Chamamento Público 

não fazia o registro do ponto no momento em que era acionado para o atendimento 

de demanda urgente, por essa razão não foi encaminhado o registro de ponto, mas 

apenas o relatório dos atendimentos realizados pelo profissional. 

Por fim, ainda cem relação aos valores pagos ao Sr. Eduardo Barros 

Sarolli, pela prestação de serviços terceirizados de sobreaviso à distância na 

especialidade de Otorrinolaringologia, por meio da empresa Otomed Serviços 

Médicos em Otorrinolaringologia, Contrato nº  048/2018, verificou-se que o valor pago 

pelos plantões de sobreaviso era de R$ 500,00 (quinhentos reais) por plantão de 24 
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horas, valor diferente do previsto no Edital de Chamamento Público nº 002/2016, em 

que constava o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).  

Demandada sobre a situação, a UNIOESTE informou que não foi 

realizada a alteração no Edital de Chamamento Público nº 002/2016, sendo realizada 

alteração somente no processo, e posterior publicação nos canais oficiais tais como 

DIOE, fazendo constar nas publicações que as demais regras permaneceram 

conforme Edital original, assinado e publicado em 11/07/2016.  

Em relação ao valor pago para a especialidade XXVII – 

Otorrinolaringologia, o Jurisdicionado informou que a Direção Clínica do HUOP, por 

meio do Memorando nº 218/2017, emitido em 13 de dezembro de 2017, solicitou 

alteração de valor de R$ 300,00 para R$ 500,00. Em 14 de dezembro de 2017, 

conforme despacho no verso desse memorando, o Reitor em exercício, ordenador de 

despesas na época, autorizou a alteração. Em 29 de janeiro de 2018, o Diretor 

Administrativo do HUOP, via Memorando nº 003/2018, emitiu parecer favorável à 

alteração de valor de R$ 300,00 para R$ 500,00. A alteração foi realizada, sendo 

publicada no DIOE, edição nº 10.146, de 12/03/2018. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Com relação aos esclarecimentos prestados pela UNIOESTE quanto 

à servidora Andressa Morello Kawamoto, matrícula nº 45606301, verifica-se que a 

UNIOESTE procedeu à rescisão do contrato de serviços terceirizados com a empresa 

A Morello Kawamoto e para comprovação da ação, encaminhou o Termo de Rescisão 

Contratual nº 157/2020, datado de 30/06/2020, dando fim ao vínculo que a funcionária 

detinha com o HUOP por meio de empresa terceirizada, desconfigurando assim o 

achado inicial da existência de servidores (estatutários ou temporários) da UNIOESTE 

que também laboram para empresas contratadas pela Universidade. 

A respeito dos esclarecimentos prestados pela UNIOESTE quanto à 

servidora Mirian de Souza Gonçalves, matrícula nº 45617901, verifica-se que ela teve 

sua admissão em 01/07/2020, por meio do 1º Processo Seletivo Simplificado (PSS) 

2019, registrada nos controles e folha de pagamento da Universidade, sendo que 

somente em 07/07/2020 ocorreu seu desligamento formal da empresa terceirizada 

prestadora de serviços. Embora tenha ocorrido o desligamento da servidora da 
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empresa terceirizada, isto ocorreu após a sua admissão junto a Universidade, 

acarretando duplo vínculo durante o período de 01/07/2020 a 07/07/2020. Entretanto 

não foi identificado nenhum pagamento pela prestação de serviços terceirizadas no 

mês de julho/2020 para a servidora, revelando, dessa maneira, um descuido da 

Entidade em não realizar a admissão da servidora após a formalização do processo 

de desvinculação da empresa prestadora de serviços terceirizados. 

Acerca dos esclarecimentos prestados pela UNIOESTE quanto ao 

servidor Eduardo Barros Sarolli, matrícula nº 45404401, verifica-se que o servidor teve 

sua admissão como docente da instituição em 10/03/2020, por meio do 3º processo 

Simplificado (PSS), registrado nos controles e folha de pagamento da Universidade. 

Somente em 16/10/2020, após identificação desta equipe de fiscalização e solicitação 

de esclarecimentos sobre a questão, é que a UNIOESTE/HUOP promoveu a rescisão 

do Contrato de Prestação de Serviços nº  048/2018 com a empresa Otomed Serviços 

Médicos em Otorrinolaringologia, ao qual o profissional estava vinculado e prestava 

serviços de sobreaviso para o Hospital Universitário HUOP, estando portanto na 

condição de duplo vinculo durante 220 dias, prestando serviços de sobreaviso 

mediante contrato terceirizado e exercendo atividades de docente da disciplina de 

otorrinolaringologia, mesma área em que prestava o sobreaviso, e mais, ministrando 

aulas, participando de reuniões, realizando apoio didático e residência médica. Em 

nenhum momento a Universidade e tão pouco o HUOP atentaram-se para a situação 

encontrada, que afronta os dispositivos legais vigentes. Destacou, porém, que em  

tempo algum o profissional informou tal condição, subsidiando suas ações tão 

somente com amparo na manifestação do profissional, sem realizar nenhuma consulta 

para se certificar que o servidor admitido não possuía algum relacionamento com a 

instituição, o que impediria sua admissão até que houvesse desassociação da 

condição impeditiva, para posteriormente concretizar sua admissão nos quadros da 

Entidade. 

Quanto à realização concomitante de sobreaviso à distância e 

atividades docente do servidor Eduardo Barros Sarolli, matrícula nº 45404401 na 

especialidade de Otorrinolaringologia no âmbito empresa Otomed Serviços Médicos 

em Otorrinolaringologia, Contrato nº  048/2018, foi possível apurar que em vários 

períodos em que o profissional estava escalado para a realização de sobreaviso à 

distância, também estaria executando atividades de docência conforme disposto no 
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quadro de horário docente para o ano letivo de 2020 (reuniões, residência médica, 

aulas e apoio didático) e registro de frequência do professor.  Contudo, apesar dessa 

sobreposição de atividades, no período analisado e com base nos documentos e 

informações prestados pela Universidade e pelo HUOP, verificou-se que durante o 

período de duplo vinculo, 10/03/2020 a 16/10/2020, a sobreposição de atividades de 

docência na UNIOESTE com a de sobreaviso no HUOP totalizaram 195 (cento e 

noventa e cinco) horas, sendo que cada hora de sobreaviso é remunerada ao valor 

de R$ 20,83 (vinte reais e oitenta e três centavos), o que corresponde ao valor total 

de R$ 4.061,85 (quatro mil e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) recebidos 

indevidamente.  

Diante do exposto quanto à realização de sobreaviso à distância pelo 

Sr. Eduardo Barros Sarolli, infere-se que, apesar de existir um grande risco para a 

UNIOESTE e o HUOP de que haja a sobreposição entre as atividades, no caso em 

apreço, houve um pequeno impacto nas atividades desenvolvidas. Assim sendo, 

considerando o “Valor de Alçada” deste Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o 

qual atualmente corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que visa racionalizar 

os procedimentos fiscalizatórios, e atendendo aos princípios da economicidade e 

eficiência, fixado pelo art.1.º, § 5.º da Resolução nº 60/2017, não haverá a proposição 

de Tomada de Contas Extraordinária, no entanto, entende-se que a Entidade deve 

buscar o ressarcimento dos valores recebidos em razão do duplo vínculo 

estabelecido. 

No que tange à diferença entre o valor dos serviços prestados de 

sobreaviso à distância na modalidade de otorrinolaringologia constante no edital de 

Chamamento Público nº 002/2016 e os valores pagos para a empresa Otomed 

Serviços Médicos em Otorrinolaringologia, Contrato nº  048/2018, verifica-se que a 

UNIOESTE, embora tenha realizado a publicação no DIOE da alteração do valor da 

remuneração do sobreaviso à distância para a especialidade XXVII – 

Otorrinolaringologia, não disponibilizou essa alteração do valor no seu sítio de internet, 

sendo que, em consulta nos dados disponibilizados pela Entidade no Edital de  

Chamamento Público nº 002/2016 não foi identificada a disponibilização da publicação 

da alteração de valor, ficando restrito somente ao conhecimento do HUOP e da 

empresa que presta os serviços. A ausência dessa informação de incremento de valor 

de remuneração pelos serviços prestados interfere no processo de credenciamento 
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de profissionais e empresas junto ao HUOP, uma vez que a falta de divulgação clara 

e transparente dos valores corretos de remuneração fere a competitividade do 

certame, não motivando o incremento de novos credenciados, haja vista que o edital 

de Chamamento Público nº 002/2016 está em vigência. Dessa forma, essa atitude da 

Entidade, não dando a devida publicidade dos valores da remuneração dos serviços 

prestados, afronta os princípios da competitividade, publicidade e eficiência. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

• Promover a atualização constante dos seus editais de Chamamento Público 

vigentes quanto a valores e demais cláusulas, permitindo, dessa maneira, a 

garantia da atratividade e competitividade do processo de contratação e 

atendimento aos princípios da publicidade e eficiência dos seus atos. 

 

E, ainda, sugere-se as seguintes DETERMINAÇÕES: 

 

1. Inserir nos futuros editais de Licitação e Chamamento Público da instituição a 

vedação  disposta pelo art. 9.º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, bem como o previsto 

pelo art. 16, inciso III da Lei nº 15.608/2007 no qual é vedado ao servidor público 

participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço 

do órgão responsável pela licitação, sob pena de aplicação da multa prevista no 

art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005, sem prejuízo à 

continuidade das ações que envolvem o combate à pandemia; 

2. Inserir nos futuros contratos firmados entre a instituição e terceiros, cláusula 

contendo a vedação  disposta pelo art. 9.º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, bem 

como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei nº 15.608/2007, no qual é vedado a 

servidor público participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de 

obra ou serviço do órgão responsável pela licitação e sujeição de sanções no caso 

do não cumprimento, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, 

alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005, sem prejuízo à continuidade das 

ações que envolvem o combate à pandemia; 
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3. Instituir controles internos que permitam coibir a contratação de servidores e/ou 

terceirizados que possuem vínculo com a Instituição, estabelecer controle de 

frequência para os profissionais (servidores/terceirizados) que realizam 

sobreaviso, com o registro do horário de entrada e saída do profissional na 

instituição, bem como o registro do horário de acionamento do profissional para 

atendimento das ocorrências em sobreaviso; criar controle de escalas dos 

profissionais para a realização de sobreaviso, a fim de evitar a sobreposição de 

horários nas atividades desenvolvidas por seus servidores, no prazo de 30 dias, 

sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei 

Complementar nº 113/2005, sem prejuízo à continuidade das ações que envolvem 

o combate à pandemia; 

4. Promover a abertura de procedimento administrativo interno com a finalidade de 

buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao Sr. Eduardo Barros 

Sarolli, o qual totaliza a quantia de R$ 4.061,85 (quatro mil e sessenta e um reais 

e oitenta e cinco centavos), no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005. 

 

4.1.5 CREDENCIAMENTO Nº 13/2020 

a) Condição: 

Foi analisado o processo de contratação na modalidade de 

Chamamento Público nº 13/2020, com base no artigo 24 da Lei nº 15.608/2007.  

O objeto é o credenciamento de pessoa jurídica, na área da saúde, 

para prestação de serviço, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, de Técnico 

de Laboratório, Técnico de Farmácia, Farmacêutico Hospitalar, Farmacêutico 

Bioquímico e Central de Abastecimento Farmacêutico. O valor anual é de 

R$_1.854.106,56 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e seis reais 

e cinquenta e seis centavos). 

Foram constatadas inconformidades conforme segue: 

1 Ausência de pesquisa para formação do preço 

O artigo 70 do Decreto Estadual nº 4.507/2009 estabelece que o 

“preço da hora ou fração desta, ou do serviço a ser pago pelo órgão ou entidade 

contratante será previamente justificado pela Administração, após consulta aos preços 

de mercado”. 
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Verifica-se nos autos, que a entidade juntou cópias dos seguintes 

documentos: 

a) CREDENCIAMENTO Nº 05/ 2019-UEL/HU – Fisioterapeutas – fls. 03 -17; 

b) CREDENCIAMENTO Nº 001/2020-UEPG – Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, 

Fonoaudiologia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Enfermagem, Enfermagem em 

Hemodiálise, Farmacêutico, Educador Físico, Biomédico ou Tecnólogo em 

Radiologia e Instrumentador Cirúrgico, fls. 18 – 76; 

c) EBSERH - EDITAL Nº 03 – Área Assistencial – fls. 77 - 119. 

O credenciamento nº 05/2019 da UEL/HU faz referência ao cargo de 

Fisioterapeuta, cujo valor é de R$ 32,54 (trinta e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), não tendo, portanto, qualquer relação ao cargo pretendido no 

credenciamento nº 13/2020 da UNIOESTE. 

Já o EBSERH - Edital 03/2019 trata de Concurso Público, com lotação 

no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Portanto, não diz 

respeito a credenciamento, mas ao provimento de  cargos efetivos, cujo valor mensal é 

de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) para o cargo de Farmacêutico – 40 horas; e 

R$ 3.617,48 (três mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) para o 

cargo de Técnico em Análises Clínicas e Técnico em Farmácia,  com carga horária 

semanal de 40 horas. 

Por fim, o Credenciamento nº 001/2020-UEPG é o único que faz 

referência ao cargo de Farmacêutico, com título, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). 

Em que pesem os editais juntados, em momento algum a entidade 

demonstra como se deu a formação do seu preço, ou seja, não se especifica como os 

referidos documentos tenham influenciado na fixação do valor a ser pago pela 

Universidade. 

2 Ausência de demonstração dos critérios técnicos e do memorial de 

cálculo para definição das necessidades da Administração 

O art. 24, inciso III, do Decreto Estadual nº 4.507/2009,  estabelece a 

necessidade de que a área técnica da entidade contratante deverá emitir documento 

que apresente, pelo menos, o “tempo e valores estimados da contratação, incluídos 

os elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados e o Memorial de Cálculo” 

(sem grifo no original). 
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O memorando nº 78/2020, assinado pela servidora Katyuscia Soler 

Demezuk, traz apenas o seguinte quantitativo: 

 

Entretanto, não constam dos autos do referido procedimento 

quaisquer demonstrativos técnicos que evidenciem de qual modo e por quais critérios 

técnicos a entidade estabeleceu os quantitativos previstos no instrumento 

convocatório. 

3 Ausência de detalhamento do modo de realização do sorteio e de 

convocação dos credenciados  

Embora haja previsão de que a convocação se dará por meio de 

sorteio ou rodízio (item 5.2 do edital) não há menção de como será feito esse sorteio 

ou rodízio, nem como se dará à realização de sessão pública para o sorteio das 

demandas. 

 O Decreto Estadual nº 4.507/2009 regula a questão na Seção III, 

artigos 32 e seguintes. Depreende-se do diploma normativo, especificamente do art. 

324 , a obrigatoriedade de realização da sessão pública do sorteio das demandas, 

devendo ainda serem observadas as regras dos artigos 33 a 38. 

Também não há previsão de como será realizado o posicionamento, 

no placar de sorteios de novos credenciados, conforme exigência do art. 30 do 

Decreto Estadual nº 4.507/2009. 

4 Ausência de Portaria da Comissão do credenciamento 

Não foi localizado nos autos, mediante Portaria ou Resolução, 

constituição de comissão para o credenciamento composta por representantes da 

entidade, conforme previsão do art. 74 do Decreto Estadual nº 4.507/2009.  

 

4  Art. 32. Concluída a pré-qualificação e ao surgir à necessidade de contratação, os credenciados 
serão convidados a participar da sessão pública do sorteio das demandas, salvo se ocorrer a 
convocação geral de todos os credenciados para a realização do serviço. 
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b) Critério:  

Não atendimento aos artigos nº 24, inciso III, 32, 70 e 74 do Decreto 

Estadual nº 4.507/2009. 

 

c) Causa:  

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da 

elaboração do processo de credenciamento analisado. 

 

d) Efeito:  

Risco de contratação inadequada e com preços em desacordo com 

os praticados no mercado, podendo gerar prejuízo ao erário. 

 

e) Manifestação da Entidade: 

Quanto às situações apontadas, a entidade se manifestou conforme 

segue. 

Em relação ao apontamento 1, a entidade apresentou nova pesquisa 

de preços colacionando valores praticados pela Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná 

(FUNEAS) e da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Afirma que o valor 

estabelecido para a categoria de Farmacêutico estaria abaixo da média obtida. 

No tocante ao apontamento 2, juntou os memorandos nº 122/2020-

HUOP/Farmácia e nº 127/2020 HUOP/Laboratório. O primeiro faz referência à 

categoria de “Farmacêutico Hospitalar Classe III e IV” e “Técnico de Farmácia Classe 

II” apresentando uma tabela com a necessidade de 3020 horas mensais para 

Farmacêutico, das quais 1.008 seriam supridas por servidores efetivos e docentes, 

abrangendo as diversas áreas, incluída a Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF), quanto aos técnicos de Farmácia cita apenas a necessidade de 6 profissionais, 

sem, contudo, indicar o quantitativo de horas. Já o segundo memorando apresenta as 

escalas de Bioquímicos e Técnicos de Laboratório do mês de agosto, com a 

necessidade de 2136 horas terceirizadas para Bioquímico e 420 horas para os 

Técnicos de Laboratório. 
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Quanto ao apontamento 4, a entidade afirma que “convocará, em 

igualdade de condições, todos os credenciados ao mesmo tempo ou mediante sorteio 

ou rodízio”. Alega ainda que, historicamente “sempre houve a convocação de todos 

os credenciados ao mesmo tempo, em igualdade de condições ou acordos entre as 

empresas”. Ao final propõe nova redação nos seguintes termos: 

 
Por ocasião da sessão pública, que se dará por meio de convocação dos 
interessados após o período limite de entrega da documentação, a Comissão 
de Credenciamento, através de pelo menos um de seus membros, analisará 
os documentos apresentados por cada um dos interessados, rubricando-os. 
Os presentes poderão obter vistas dos documentos apresentados caso haja 
interesse. 
Caso se pretenda a convocação de todos os interessados ao mesmo tempo 
para a execução do serviço, a Comissão proporá aos presentes que 
atinjam distribuição em comum acordo. 
Caso não seja possível acordo entre os presentes acerca da distribuição 
das demandas, se realizará sorteio para alocar a demanda, distribuída por 
padrões estritamente impessoais e aleatórios, observando-se o critério de 
rotatividade estabelecido no art. 25 do Decreto Estadual nº 4507/2009. 
A ausência do representante da empresa habilitada na sessão pública não 
será motivo de exclusão do credenciamento. Entretanto, impedirá a 
participação na distribuição das demandas, passando a compor lista de 
espera. 
Caso não se pretenda a convocação ao mesmo tempo de todos os 
credenciados para a realização dos serviços, realizar-se-á sorteio para 
determinar quais são os interessados selecionados. Os não selecionados 
comporão listagem de espera, cuja ordem de classificação será igualmente 
sorteada. 
Os sorteios garantirão distribuição equitativa dos serviços entre os 
credenciados, de forma que os ganhadores iniciais, após receberam 
demandas, aguardem novamente sua vez de serem sorteados, até que os 
demais credenciados tenham recebido as demandas em mesmas condições. 
Os novos credenciados após o período limite de apresentação de 
documentação, ao ingressarem no credenciamento, comporão lista de 
espera, e a participação nas demandas dependerá do surgimento de 
necessidade e convocação por parte da Contratante. 
 

Por fim, relativamente ao apontamento 4, anexa a Portaria nº 27, de 

10 de fevereiro de 2020. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta 

Inspetoria de Controle.  

Quanto ao apontamento 1, em que pese a entidade ter colacionado 

valores referentes a três outros editais ressalte-se que tanto a pesquisa quanto a 

memória de cálculo foram apresentadas somente após os questionamentos 
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realizados e não na fase interna do procedimento de abertura do Credenciamento. 

Ainda, não foi apresentada qualquer pesquisa, justificativa ou memória de cálculo para 

as Classes I – Técnico de Laboratório e II – Técnico de Farmácia. 

Em relação ao apontamento 2, o edital prevê o seguinte quantitativo 

de horas: 

Classe Área/Especialidade Carga Horária Total Ano 

I Técnico de Laboratório 5040 

II Técnico de Farmácia 5760 

III Farmacêutico Hospitalar 19.872 

IV Farmacêutico Bioquímico 25.632 

V Central de Abastecimento Farmacêutico 3.600 

 

Embora o memorando nº 122/2020 informe que apresenta os 

quantitativos para a categoria de “Farmacêutico Hospitalar Classe III e IV”, depreende-

se da tabela anexa ao memorando estar tratando efetivamente das Classes III e V, 

uma vez que a Classe IV – Farmacêutico Bioquímico foi tratada no memorando nº 

147/2020. 

Para a Classes III e V apresenta-se a necessidade de 3020 horas 

mensais, sendo 1008 supridas por servidores efetivos e docentes. Resta, portanto, 

um saldo de 2.012 horas mensais, ou seja, 24.144 horas por ano. Somando-se as 

horas previstas nas classes III e V tem-se 23.472 horas ao ano. Ou seja, não restaram 

demonstrados quais os critérios efetivamente utilizados para a definição do 

quantitativo estimado no edital. 

Quanto à Classe II – Técnico em Farmácia, a entidade menciona o 

número de profissionais necessários, mas não faz qualquer menção à carga horária 

total necessária. Nas Classes I e IV, o quantitativo apresentado no memorando 

147/2020 alinha-se perfeitamente ao solicitado em edital. 

Verifica-se que, primeiramente, a motivação dos quantitativos e a 

respectiva memória de cálculo não constou em momento nenhum do caderno 

administrativo que instruiu e culminou na publicação do edital ora analisado. Segundo, 

há relevantes divergências entre a memória de cálculo apresentada e o quantitativo 

publicado. 
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Quanto ao apontamento 3 merece especial atenção pois, em vários 

momentos, a redação proposta pela entidade deixa a cargo da vontade dos 

credenciados a distribuição das demandas. Primeiramente, cabe destacar que, 

embora se alegue que a convocação dos interessados vem sendo realizada de modo 

simultâneo, a própria prestação do serviço não admite a sua execução simultânea. 

Por sua natureza, os plantões sucedem-se no tempo, assim, não é possível a 

execução simultânea dos serviços por todos os credenciados, sendo indispensável, 

portanto, a realização de sorteio. 

A proposta de redação enviada pela entidade prevê como primeiro 

critério para distribuição dos plantões o comum acordo entre os credenciados, para, 

somente em um segundo momento realizar o sorteio das demandas, conforme segue: 

 
Caso se pretenda a convocação de todos os interessados ao mesmo tempo 
para a execução do serviço, a Comissão proporá aos presentes que 
atinjam distribuição em COMUM ACORDO. 
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL ACORDO entre os presentes acerca da 
distribuição das demandas, se realizará sorteio para alocar a demanda, 
distribuída por padrões estritamente impessoais e aleatórios, observando-se 
o critério de rotatividade estabelecido no art. 25 do Decreto Estadual nº 
4507/2009. 
 

Trata-se de critério absolutamente inadequado uma vez que o artigo 

25 do Decreto Estadual nº 4.507/2009 prevê de modo expresso que a demanda deve 

ser “distribuída por padrões estritamente impessoais e aleatórios”. 

Outro ponto que merece atenção é a previsão de que o não 

comparecimento de representante da empresa credenciada impedirá a sua 

participação na distribuição das demandas: 

 
A ausência do representante da empresa habilitada na sessão pública não 
será motivo de exclusão do credenciamento. Entretanto, impedirá a 
participação na distribuição das demandas, passando a compor lista de 
espera. 
 

Tal previsão viola diretamente o previsto no artigo 38 do já referido 

Decreto Estadual que prevê expressamente que o “comparecimento à sessão pública 

de sorteio é FACULTATIVO” e que todos os credenciados “poderão ser 

contemplados, mesmo não comparecendo aos eventos”. 
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Por fim, merece revisão e melhor redação a previsão de que os novos 

credenciados comporão lista de espera e que a sua participação dependerá do 

surgimento de necessidade e convocação por parte da Contratante: 

 
Os novos credenciados após o período limite de apresentação de 
documentação, ao ingressarem no credenciamento, comporão lista de 
espera, e a participação nas demandas dependerá do surgimento de 
necessidade e convocação por parte da Contratante. 
 

A previsão mais adequada é de que os novos credenciados integrem 

o quadro de sorteios conforme previsão dos artigos 28 a 30 do Decreto nº 4.507/2009. 

Desse modo, é absolutamente imprescindível que a participação nas demandas dos 

novos credenciados siga estritamente a ordem do quadro de sorteios e que a 

convocação por parte da contratante restrinja-se à observância desse mesmo quadro, 

excluída qualquer vontade da administração. 

Em relação ao apontamento 4, não restou claro se a Comissão 

nomeada pela portaria encaminhada pela Universidade é específica para o 

credenciamento ora analisado ou para todos os credenciamentos, conforme redação 

do artigo 74 do Decreto Estadual nº 4.507/2009. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1. Que a UNIOESTE promova, previamente, adequada e ampla pesquisa de 

mercado, utilizando-se de diversas fontes, para a formação do preço referencial 

para os editais de credenciamento; 

2. Nas aquisições de bens e serviços realize, previamente, estimativa das 

necessidades da administração sempre lastreada em adequadas técnicas de 

planejamento, devendo a referida motivação e as respectivas memórias de cálculo 

constar do respectivo procedimento administrativo; 

3. Que promova o sorteio e alocação de demandas por meio de padrões estritamente 

pessoais e aleatórios, observando-se sempre o critério de rotatividade e, ainda, 

em rigorosa observância ao disposto no Capítulo IV – Da Distribuição das 

Demandas do Decreto Estadual nº 4.507/2009; 
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4. Que proceda a nomeação, mediante Portaria ou Resolução, de comissões para 

cada credenciamento, compostas por representantes do órgão ou da entidade 

contratante. 

 

4.1.6 CONCORRÊNCIAS Nº 01 E 02/2020 - REITORIA 

a) Condição: 

Foram analisadas as Concorrências nº 01 e nº 02/2020 da 

UNIOESTE. A Concorrência nº 02/2020, cujo objeto é empreitada por preço unitário, 

para a construção do prédio do Auditório do Centro de Eventos da UNIOESTE 

(Campus de Toledo), no valor máximo de R$ 524.700,00 (quinhentos e vinte e quatro 

mil e setecentos reais). A Concorrência nº 01/2020, cujo objeto é a empreitada por 

preço unitário, para a construção do Almoxarifado do Centro de Ciências Agrárias -

CCA (Campus de Marechal Cândido Rondon). 

Foram verificadas preliminarmente as situações que se passa a 

detalhar: 

1. Segundo destacado em estudo preliminar elaborado por Analista de Controle 

da área de Engenharia deste Tribunal de Contas, o item 8.1, ‘b’, de ambos 

Editais, ao tratar da proposta de preços, exige que o desconto, caso seja 

concedido, deva ser linear, ou seja, deva ser aplicado o mesmo desconto 

“sobre todos os preços unitários e/ou totais constantes da planilha 

orçamentária”, inclusive sobre o BDI (item 10.1). 

Em que pese constar no edital que o critério de julgamento será o menor preço 

(item 10.1), a previsão da exigência acima mencionada acaba transformando 

este critério em maior desconto linear. 

A linearidade de desconto pode ser prejudicial à Administração. O licitante 

tenderá a adotar linearmente o valor do menor desconto entre os itens, para 

sua própria segurança. 

Vale lembrar que o TCE/PR, por intermédio do Acórdão nº 4739/2015-Tribunal 

Pleno, admite ser juridicamente cabível a utilização desse critério de 

julgamento (maior desconto linear), desde que atendidos cumulativamente os 

seguintes requisitos: a) seja imprevisível, no momento da disputa, o quantitativo 

a ser efetivamente adquirido pelo poder público; b) o parâmetro do menor preço 
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unitário seja econômica e operacionalmente inviável; c) haja um certo grau de 

homogeneidade quanto ao segmento do mercado que integrem e à margem de 

lucro; e d) restar demonstrado no processo administrativo o preenchimento dos 

requisitos autorizadores e a sua vantajosidade para a Administração Pública. 

De pronto, do ponto de vista técnico, esses requisitos não se encontram, em 

tese, presentes, de forma cumulativa.  

Ressalta-se que o item ora apontado (adoção de desconto linear sem 

cumprimento de requisitos para tal) já foi objeto de apontamentos anteriores. 

2. No orçamento definidor do preço máximo da obra, em ambos editais, verifica-

se que foi adotado BDI de 12,55%, inferior ao limite mínimo preconizado pelo 

TCU (AC nº 2843/2008-P e AC nº 2622/2013-P). 

Vale frisar que, quando adotados preços unitários sem desoneração (onerados), 

a taxa de BDI deve ser estabelecida entre 20,34% e 25,00%. Por outro lado, se 

forem adotados preços unitários com desoneração (desonerados), o BDI para 

construção de edifícios deve ser estabelecido entre 26,01% e 30,89% (o cálculo 

do BDI da obra considera CPRB - CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA de 

4,5%, segundo a Resolução conjunta SEIL/PRED nº 002/2017, complementando 

TCU - AC nº. 2622/2013-P). 

3. No orçamento definidor do preço máximo da obra, no edital da Concorrência nº 

02/2020, não foi citada a tabela oficial de base, nem a sua data-base de 

referência, da qual foram retirados os preços unitários. 

4. Na planilha do orçamento da obra fornecida aos licitantes, em ambos editais, 

registrando desconto nulo (0,00%), resulta um valor total que é inferior ao preço 

máximo fixado nos respectivos editais. 

Para desconto nulo, deveria resultar o preço máximo. 

5.  Conforme já havia constado no APA nº 13.002, a locação da obra do Auditório 

(Concorrência nº 02/2020) é prevista para um espaço de 20m à esquerda do 

prédio da Administração, conforme consta no projeto arquitetônico, de autoria 

do arquiteto Mario César Costenaro (CAU 15.857-7). 
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Porém, na planta de locação do Auditório, chama atenção a ausência de 

indicação do prédio do Teatro, o qual também foi projetado pelo mesmo 

arquiteto.  

A locação da obra do Auditório ora licitado, parece não ser possível no local 

indicado, porque o espaço entre o prédio da Administração e o Teatro existente 

não comporta o novo Auditório mais o espaço vazio com largura de 20m. 

O APA nº 13002, cujo objeto era o mesmo ora licitado (Auditório), foi concluído 

com o compromisso da Entidade de que “a implantação e locação do projeto 

arquitetônico serão alteradas conforme solicitado, e apresentadas junto ao 

próximo certame”. 

Porém, na presente licitação, novamente o projeto arquitetônico é apresentado 

com carência de informação quanto à localização da obra. A locação está 

incompleta pois a prancha do projeto não apresenta o teatro já edificado ao 

lado do espaço destinado ao novo auditório. Desse modo, não há como verificar 

se a locação é exequível e se é possível deixar o vazio cotado com largura de 

20m até o prédio de administração existente. 

É sabido que um dos requisitos essenciais para licitação de obras é a prévia 

existência de projeto básico, o qual deverá conter o conjunto de elementos 

necessários à definição do objeto pretendido pela Administração Pública e 

suficiente à elaboração da proposta, com nível de precisão adequado para 

caracterizar a obra ou o serviço de engenharia pretendido (art. 4.º, XXIV c/c art. 

12, II, ambos da Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007). 

Vale ressaltar ainda o contido na Súmula nº 261, do TCU, que assim dispõe: 

 
Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a 
elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado 
aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão 
de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o 
objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos. 
(sem destaque no original) 
 

6. A edificação licitada na Concorrência nº 02/2020, se executada de acordo com 

o orçamento, não poderá ser utilizada imediatamente por falta de cadeiras ou 

poltronas, que são essenciais para a função do prédio (Auditório). 
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Apesar de previstas em projeto, novamente não há item referente a cadeiras 

no orçamento. Segundo o projeto, são necessárias 186 cadeiras ou poltronas.  

O Auditório não cumprirá sua função sem cadeiras ou poltronas. Então, reitera-

se que cabe à Entidade garantir que uma nova licitação para aquisição de 

cadeiras ou poltronas seja planejada de modo que resulte a entrega desses 

equipamentos em sincronicidade com o término da obra civil do Auditório, ou 

alguns dias antes. 

Concluída a obra civil do Auditório sem a instalação de cadeiras ou poltronas, 

poderá ficar configurada a situação de obra inacabada ou incompleta. 

Recomenda-se evitar licitar a obra de modo a resultar edificação inacabada e 

não completamente utilizável pela comunidade, em atenção aos arts. 5.º, inciso 

II, e 13, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007, e art. 45, da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Conforme compromisso assumido por ocasião do APA nº 13.002, deve a 

Entidade garantir que uma nova licitação para aquisição de cadeiras ou 

poltronas seja planejada de modo que resulte a entrega desses equipamentos 

em sincronicidade com o término da obra civil do Auditório, ou alguns dias 

antes, de modo a evitar a potencial situação irregular de obra inacabada ou 

incompleta. 

7. A cláusula décima quarta, da minuta contratual (Anexo XIII de ambos Editais), 

ao fixar o prazo de vigência do contrato, estabelece que o início desta contagem 

se dará a partir da assinatura do instrumento contratual. 

De acordo com o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, que estabelece 

normas gerais sobre licitações, a publicação resumida do instrumento de 

contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável 

para sua eficácia.  

Além disso, como o prazo de execução da obra é de 180 dias (Concorrência nº 

02/2020) e 360 dias (Concorrência nº 01/2020 - cláusula sétima), o prazo de 

vigência contratual de 270 e 360 dias, respectivamente, pode ser considerado 

exíguo. 
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É recomendável a adoção de prazo de vigência contratual pelo menos 180 dias 

superior ao prazo de execução da obra, em razão da possibilidade de atrasos ou 

dificuldades técnicas imprevistas e ao período de observação entre o 

recebimento provisório e o recebimento definitivo (até 90 dias). 

 

b) Critério:  

A exigência não justificada de aplicação de desconto linear pelas 

licitantes contraria a Constituição Federal (art. 37, caput), a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 (arts. 3.º, 40, X), a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (arts. 2.º e 

29, § 1.º), bem como a jurisprudência do TCU (Acórdãos nº 1700/2007 - Plenário, nº 

818/2008 - 2ª Câmara, nº 2.304/2009 – Plenário, nº 326/2010 – Plenário, nº 2907/2012 

- Plenário e nº 3337/2012 - Plenário) e o Acórdão nº 4739/2015-Tribunal Pleno, do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Com relação ao BDI, deve-se considerar a Súmula nº 258 do TCU:  

 
as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e 
do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço 
de engenharia, devendo constar dos anexos do edital de licitação e das 
propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da 
expressão “verba” ou de unidades genéricas. 
 

Frente à necessidade de alterações no Edital ou na planilha 

orçamentária, deve-se observar a Lei Federal nº 8.666/1993, art. 21, § 2.º. Lei 

Estadual nº 15.608/2007, art. 31. 

A respeito do Projeto Básico deve-se cumprir o art. 4.º, XXIV c/c art. 

12, II, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

Ainda o contido na Súmula nº 261, do TCU, que assim dispõe: 

 
Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração 
de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado 
com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a 
elaboração de projeto executivo que transfigurem o objeto originalmente 
contratado em outro de natureza e propósito diversos. (Sem destaque no 
original) 
 

Para evitar obras inacabadas, deve-se atender aos arts. 5.º, inciso II, 

e 13, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007, e art. 45, da Lei Complementar nº 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
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Finalmente, com relação ao prazo de vigência, de acordo com o art. 

61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, que estabelece normas gerais sobre 

licitações, a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos 

na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia. 

 

c) Causa: 

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da 

elaboração do edital analisado. 

 

d) Efeito: 

A ausência do atendimento à legislação quando da elaboração do 

edital pode levar à apresentação de propostas incoerentes e inadequadas referente 

ao objeto a ser contratado, passível de gerar prejuízo ao erário. 

 

e) Manifestação da Entidade: 

Foram encaminhados os Apontamentos Preliminares de 

Acompanhamento – APA nº 13.675 e nº 13.686, solicitando manifestação da 

UNIOESTE quanto às situações verificadas. 

A Entidade deu as seguintes respostas para os itens apontados, por 

meio dos Memorandos nº 049/2020 e nº 050/2020: 

Item 1: 

Resposta do Diretor de Planejamento Físico Paulo Henrique Gris 

(engenheiro civil CREA PR 128.634/D): 

 
Diferentemente do entendimento da 7ª Inspetoria, a necessidade de 
realização deste processo através de desconto linear, se justifica no intuito 
de evitar o famigerado "jogo de planilha". Desta feita, resta demonstrado que 
o parâmetro do menor preço unitário não representa a viabilidade econômica 
e operacional necessária. 
 

Resposta do Reitor Alexandre Almeida Webber: 

A sugestão apresentada pela Inspetoria, no que se refere ao desconto linear, 
será analisada pela comissão permanente de licitação, subsidiada pela 
equipe técnica da Diretoria de Planejamento Físico, e em verificando-se sua 
viabilidade, poderá a Universidade, deixar de adotar o critério de julgamento 
pelo maior desconto linear. 
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Item 2: 

Resposta do Diretor de Planejamento Físico Paulo Henrique Gris 

(engenheiro civil CREA PR 128.634/D): 

Concorrência 02/2020: 
Conforme verifica-se nos anexos do edital de licitação, demonstra-se a 
utilização da taxa de BDI de 25,00%. 
 
Concorrência 01/2020: 
Conforme citado pelo próprio analista, nos anexos do edital de licitação, 
demonstra-se a utilização da taxa de BDI de 26,02%. 
 

Resposta do Reitor Alexandre Almeida Webber: 

Com relação a recomendação para verificar se os preços máximos adotados 
são exequíveis, e se a taxa de BDI está no intervalo estabelecido pelo TCU, 
esclarecemos que a taxa de BDI inicialmente apresentada é de 12,55%, 
sendo que este percentual corresponde à incidência de impostos (PIS, 
Cofins, ISS, CPRB). Conforme se verifica esta informação se encontra 
descrita na própria planilha, orientando os responsáveis pelo preenchimento. 
Desta forma não razão para alterar o edital neste item. 

Item 3: 

Por meio do Memorando nº 049/2020 do Diretor de Planejamento 

Físico Paulo Henrique Gris (engenheiro civil CREA PR 128.634/D): 

Os valores considerados para a obra objeto da Concorrência nº 02/2020, 
foram compostos a partir de planilha com a data base de agosto de 2016. 
[...] 
Um desses casos é a obra com recursos do FINEP para a construção do 
PGDFRON, também para o Campus de Toledo, cuja licitação foi realizada 
em 20 de março de 2019, que teve por base planilha aprovada em 2015, mas 
obteve desconto final de 18,02%. 
 

Resposta do Reitor Alexandre Almeida Webber: não cita a tabela 

oficial, nem sua data-base de referência. 

Item 4: 

Resposta do Diretor de Planejamento Físico Paulo Henrique Gris 

(engenheiro civil CREA PR 128.634/D): 

 
É líquido e certo, que se utilizarmos a planilha de orçamento da obra fornecida 
aos licitantes e somente registrarmos um desconto nulo (0,00%), a mesma 
não fornecerá o valor total máximo para execução desta obra, e sim um valor 
absolutamente inferior. Esta diferença de preços é chamada de Bonificação 
e Despesas Indiretas (BDI). 
 

Resposta do Reitor Alexandre Almeida Webber: 

 
Com relação ao apontamento de que a planilha do orçamento da obra a ser 
preenchida pelos licitantes, resulta preço total menor do que o máximo, 
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salientamos que não há qualquer problema com a Planilha e sim um equívoco 
na análise, pois o que se verificou que o analista registrou um desconto nulo 
e desta forma o valor total resultou inferior, ou seja, havendo o correto 
preenchimento o valor total corresponderá ao valor real da obra. 
Desta forma não há razão para qualquer alteração neste item. 

Item 5: 

Por meio do Memorando nº 049/2020 do Diretor de Planejamento 

Físico Paulo Henrique Gris (engenheiro civil CREA PR 128.634/D): 

 
Esclarecemos que a locação da obra em tela é possível, conforme verifica-se 
na planta de implantação encaminhada em anexo. 
[...] 
O projeto arquitetônico, da forma como foi disponibilizado no processo 
licitatório, não embaraça o entendimento dos licitantes e não impede a 
perfeita execução do objeto. 
[...] 
Porém, informamos que, a planta de localização será inserida no sítio virtual 
da Universidade, em complementação ao projeto arquitetônico já 
disponibilizado, não havendo necessidade de prorrogação na data de 
abertura das propostas. 
 

Resposta do Reitor Alexandre Almeida Webber: 

 
Sobre a locação da obra, anexamos a planta de locação e ratificamos as 
informações já prestadas pela Diretoria de Planejamento Físico da 
UNIOESTE, reiterando que os nossos profissionais da área de engenharia, 
ao decidir sobre uma nova obra, analisam entre outros aspectos, o lugar onde 
a mesma será alocada. 
Assim, considerando a competência técnica dos Servidores da UNIOESTE, 
a locação da obra não merece nenhuma alteração. 

Item 6: 

Por meio do Memorando nº 049/2020 do Diretor de Planejamento 

Físico Paulo Henrique Gris (engenheiro civil CREA PR 128.634/D): 

 
Conforme já mencionado pela Instituição, em reposta aos apontamentos 
anteriores, a Unioeste/Campus de Toledo se compromete a realizar o 
Processo Licitatório e/ou Registro de Preços para aquisição das cadeiras ou 
poltronas até a Conclusão da obra. Os recursos para a aquisição das cadeiras 
e ou poltronas poderão ser oriundos de recursos próprios, previstos na 
proposta orçamentária para o exercício de 2020/2021 e/ou mediante 
apresentação de projetos a órgão externos de fomento. 
 

Resposta do Reitor Alexandre Almeida Webber: 

 
Conforme já informado, as cadeiras e outros itens necessários para o 
funcionamento do Auditório serão adquiridos em processos licitatórios 
independentes da obra. 
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Item 7: 

Resposta do Diretor de Planejamento Físico Paulo Henrique Gris 

(engenheiro civil CREA PR 128.634/D): 

 
Concorrência nº 02/2020: 
Neste sentido, esclarecemos que o prazo de vigência contratual será 
adequado a 360 dias consecutivos, e tal atitude realizada após a 
homologação da licitação, através de alteração desta cláusula no contrato 
definitivo ou de simples termo aditivo contratual. 
 
Concorrência nº 01/2020: 
Quanto ao prazo de vigência do contrato, embora a minuta contratual 
apresentada especifique sua duração de 360 dias, trata-se tão somente de 
uma redação inicial e provisória de um contrato administrativo, o qual poderá 
sofrer pequenas alterações quando da contratação. 
É de praxe da gestão de contratos da Universidade, nortear-se pela 
Orientação Administrativa n 002/2016 —PGE, mantendo-se o prazo de 
vigência contratual superior ao prazo de execução do objeto em 180 dias. 
Neste sentido, esclarecemos que o prazo de vigência contratual será 
adequado a 540 dias consecutivos, e tal atitude realizada após a 
homologação da licitação, através de alteração desta cláusula no contrato 
definitivo ou de simples termo aditivo contratual. 
 

Resposta do Reitor Alexandre Almeida Webber: 

 
Concorrência nº 02/2020: 
Já em relação a adoção do prazo de pelo menos 180 dias superior ao de 
execução da obra, informamos que essa regra é seguida pela Universidade. 
O que ocorreu no processo em tela é uma incongruência na minuta do 
contrato, a qual será corrigida. 
Sobre o início da vigência, vamos reanalisar as minutas para as futuras 
licitações. 
 
Concorrência nº 01/2020: 
Referente ao início da vigência do contrato, informamos que os próximos 
editais atenderão o disposto no art. 61, parágrafo único, Lei nº 8.666/93. 
Já em relação a adoção do prazo de pelo menos 180 dias superior ao de 
execução da obra, informamos que essa regra é seguida pela Universidade. 
O que ocorreu no processo em tela é uma incongruência na minuta do 
contrato, a qual será corrigida. 
Quanto a revisão do cronograma, considerando que foi elaborado por 
profissional habilitado, a UNIOESTE entende que não deve fazer ingerência 
neste quesito. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta 

Inspetoria de Controle. 
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Item 1: 

Considerado o Acórdão TCEPR nº 4739/155 (Pleno), a Entidade 

precisa se abster de adotar o critério de julgamento pelo maior desconto linear no 

presente caso porque: 

a) é previsto, no momento da disputa, o quantitativo a ser 

efetivamente adquirido pelo poder público; 

b) o parâmetro do menor preço unitário é econômica e 

operacionalmente viável, tanto que os preços unitários são citados na planilha 

orçamentária; 

c) há heterogeneidade dos serviços quanto ao segmento do mercado 

que integram e à margem de lucro; 

d) não foi apresentada justificativa razoável para a escolha do critério 

de julgamento por desconto linear; 

e) não foi demonstrada a vantagem para a Administração Pública da 

adoção desse critério de julgamento. 

O item ora apontado (uso impróprio de desconto linear) já foi objeto 

de apontamentos anteriores. A reiterada adoção deste critério de julgamento pode 

acarretar a seleção de proposta menos vantajosa para a Administração Pública, o que 

pode ser fato agravante no caso de verificação concreta de dano ao erário 

Item 2: 

Na Concorrência nº 02/2020 não foi identificado um valor fixo e único 

de taxa de BDI referencial adotado pela Entidade em todos os preços unitários para 

fixação do preço máximo da obra, nem foi possível verificar se existe uma a taxa de 

BDI referencial da Entidade e se ela está ou não no intervalo preconizado pelo TCU e 

pela Resolução conjunta SEIL/PRED nº 002/2017. 

A Entidade também não informou a fonte da tabela oficial de preços 

unitários, nem se seus preços são onerados ou não onerados. 

 

5 Processo nº 1145200/14. 
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Mostra-se, portanto, necessária a formulação de uma nova planilha 

orçamentária. 

Quanto à Concorrência nº 01/2020 foi constatado preço unitário no 

item de número 10.2.1 (porta de alumínio) do orçamento da obra com origem 

desconhecida, já que é diferente do constante na planilha oficial alegadamente 

adotada pela Entidade. Portanto, é necessário que a Entidade informe a origem do 

preço unitário utilizado no item número 10.2.1. 

Item 3: 

Em resposta ao TCE, a Entidade declarou a data-base da planilha 

oficial, agosto de 2016, mas essa informação não consta entre as informações 

disponibilizadas aos licitantes, segundo pesquisa no sítio eletrônico da Entidade. 

A Entidade não informou a origem da tabela oficial de preços unitários, 

nem se adotou preços onerados ou não onerados. 

Item 4: 

A Entidade precisa revisar e corrigir a planilha do orçamento da obra 

a ser preenchida pelos licitantes, já que esta pode resultar pelos menos duas 

situações problemáticas: 

• Preço total maior do que o máximo, para desconto nulo, o que resultaria em 

indevida desclassificação de um proponente que propusesse o BDI mínimo que 

atende a planilha sem provocar o comando de “CORRIGIR”.  

• Proposta com menor valor total na planilha apresentada pelo licitante, mas não com 

o menor valor proposto segundo o critério de julgamento. 

Item 5: 

A prancha de locação da obra é parte do projeto básico e a sua 

versão, oferecida aos licitantes até 19/02/2020, está incompleta pois não apresenta o 

teatro pré-existente, o que pode ou não interferir com a locação da nova obra do 

auditório, condição que pode oferecer risco ao vencedor da licitação. 

O projeto básico completo é pré-condição fundamental para o 

processo licitatório. 
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A Entidade precisa complementar o projeto arquitetônico, 

acrescentando o prédio do Teatro na planta de locação da obra do Auditório, em 

escala e com posição cotada em relação às divisas do terreno. 

Item 6: 

Contanto que a Entidade concretize o compromisso de realizar nova 

licitação para aquisição de cadeiras ou poltronas até a conclusão da obra, de modo 

que resulte a entrega desses equipamentos em sincronicidade com o término da obra 

civil do Auditório, ou alguns dias antes, evitando a potencial situação irregular de obra 

inacabada ou incompleta, pode ser considerado o apontamento atendido. 

Item 7: 

Contanto que a Entidade concretize o compromisso de estabelecer os 

novos prazos de vigência dos contratos e que tais prazos sejam contados da data de 

publicação dos extratos dos contratos, pode ser considerado atendido o apontamento. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1. Que a Entidade se abstenha em adotar o critério de julgamento pelo maior 

desconto linear, caso não atenda de forma cumulativa aos requisitos previstos no 

Acórdão nº 4739/15-Tribunal Pleno, desta Corte de Contas. 

2. Que a UNIOESTE sempre informe expressamente a fonte da tabela oficial de 

preços unitários adotada e se estes são onerados ou não onerados, 

estabelecendo uma taxa de BDI referencial única para todos os itens da planilha 

orçamentária. Além disso, quando adotados preços unitários com desoneração 

(desonerados), fixe o BDI para construção de edifícios entre 26,01% e 30,89%, 

limites estes preconizados pelo TCU (AC nº 2843/2008-P e AC nº 2622/2013-P), 

verificando-se, sempre que possível, a exequibilidade dos preços máximos 

adotados; 

3. Que a Entidade adote tabela oficial com data-base de até seis meses da 

publicação do instrumento convocatório, para evitar fixação de preço máximo 

inexequível; 
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4. Que a Entidade revise e corrija a planilha do orçamento da obra a ser preenchida 

pelos licitantes, adequando-a ao critério de julgamento; 

5. Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de engenharia 

com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução nº 04/2006 TCE-

PR que adota a OT-IBR 001/2006–IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, bem 

como em atenção ao art. 6.º da Lei nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 

15.608/2007, disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 

simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos técnicos relativos 

aos serviços licitados. Nesse sentido, é necessário que a Entidade atualize o 

projeto arquitetônico da Concorrência nº 02/2020, acrescentando o prédio do 

Teatro na planta de locação da obra do Auditório. 

 

4.1.7 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 E 02/2020 – HUOP 

a) Condição: 

Foram analisados os Pregões Presenciais nº 01 e 02/2020 da 

UNIOESTE/HUOP, cujo objeto era o registro de preços para futuras e eventuais 

aquisições de insumos para reprocessamento e esterilização de materiais 

hospitalares (PP nº 01/2020) e de saneantes  (PP nº 02/2020) para o Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).  

Foram verificadas preliminarmente as situações que se passa a 

detalhar: 

1. A fim de aferir o valor praticado pela Administração Pública, conforme exige o 

artigo 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007, esta ICE localizou os 

certames licitatórios anteriormente realizados pela Entidade cujos objetos 

fossem os mesmos dos Pregões Presenciais em questão. 

Em virtude das licitações então realizadas, a UNIOESTE celebrou diversas Atas 

de Registro de Preços, cujos valores registrados, referentes à amostra analisada, 

seguiram nas planilhas anexas aos APA nº 13.674 e 13.671 respectivamente.  

Com base nisso, mesmo considerando o recente exaurimento das atas 

mencionadas, há indícios de sobrepreço em ambos Pregões Presenciais em 

itens planilhados. A variação foi excessivamente alta, uma vez que flutuou entre 
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29% a 167%, representando um total de R$ 173.883,00 (cento e setenta e três 

mil, oitocentos e oitenta e três reais) em potencial prejuízo à Entidade no PP nº 

01/2020 e entre 41% a 275%, representando um total de R$ 215.170,90 

(duzentos e quinze mil, cento e setenta reais e noventa centavos) em potencial 

prejuízo à Entidade no PP nº 02/2020. 

Caso não haja competição, conforme se verificou em vários itens dos Pregões 

Presenciais anteriores, a nova contratação poderá ser realizada excessivamente 

acima dos valores praticados pela Administração Pública.  

É sabido que, com a abertura das propostas e oferecimento de lances, esse 

percentual poderá ser parcialmente reduzido. Mesmo assim, o potencial prejuízo 

à UNIOESTE é, em tese, de grande vulto e merece uma revisão nos preços 

orçados, em observância ao art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007, e 

arts. 9.º a 12, do Decreto Estadual nº 4.993/2016. 

Vale frisar que o TCE/PR vem recomendando a utilização do BPS para subsidiar 

a formação dos preços referenciais, conforme consta expressamente no 

Acórdão nº 1.857/2019, que retificou parcialmente o Acórdão nº 1393/2019, 

ambos do Tribunal Pleno. Em que pese o mencionado julgado tratar de 

medicamentos, a mesma observância vale também para materiais médico 

hospitalares. 

2. O TCE/PR vem recomendando em seus julgados que seja utilizado o Código BR 

do Catálogo de Materiais do Comprasnet, principalmente nas licitações que 

visam a aquisição de medicamentos e materiais médico hospitalares, conforme 

consta expressamente no Acórdão nº 1.393/2019 do Tribunal Pleno. Além de 

padronizar a compra desses itens, a utilização do Código BR auxiliará também 

na alimentação do Banco de Preços em Saúde, de observância obrigatória por 

toda a Administração Pública.  

3. O item 18.23, do Edital do PP nº 01/2020 prevê que a(s) contratada(s) deverá(ão) 

fornecer em comodato: 01 seladora automática com impressora integrada de 

mesa, 03 etiquetadoras, 03 suportes, 01 leitor portátil, 02 incubadoras. Além 

disso, o edital prevê inclusive as características e exigências técnicas mínimas 

dos equipamentos cedidos em comodato, os quais não ensejarão custo adicional 

para a contratante, segundo consta no edital.  
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Já no PP nº 02/2020, os itens 18.23 e 18.25, do Edital, preveem que a(s) 

contratada(s) deverá(ão) fornecer em comodato: 01 lavadora ultrassônica digital, 

02 diluidores/dosadores automáticos, 01 diluidor/dosador para detergente 

desengordurante. Além disso, o edital prevê inclusive as características e 

exigências técnicas mínimas, bem como as obrigações da contratada em relação 

aos equipamentos cedidos em comodato, os quais não ensejarão custo adicional 

para a contratante, segundo consta no edital.  

De fato, segundo o artigo 579, do Código Civil, comodato é o empréstimo gratuito 

de coisas não fungíveis. Em razão disso, a fim de não desvirtuar a natureza 

desse instituto, eventuais custos suportados pela(s) futura(s) contratada(s) 

certamente estarão embutidos na aquisição dos objetos das licitações em 

comento. 

Se isso não bastasse, como o valor de mercado dos equipamentos em comodato 

são superiores aos valores de alguns objetos licitados, haverá um nítido 

direcionamento da licitação, ao menos nesses itens, a quem trabalhar com 

aqueles equipamentos, em detrimento do aumento da competitividade do 

certame. 

Vale lembrar que o artigo 70, da Lei Estadual nº 15.608/2007, veda a inclusão 

nos editais de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o caráter competitivo do certame, sem prévia motivação técnica. 

 

b) Critério:  

Conforme art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007: 

 
Art. 10. As compras, sempre que possível, devem: 
[...] 
IV – observar os preços praticados pela Administração Pública; 
 

Com relação à pesquisa de preços, o Decreto Estadual nº 4.993/2016, 

no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, assim dispõem: 

 
Art. 9.º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos 
seguintes parâmetros: 
I - Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS; 
II - Preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas; 
III - Pesquisa com os fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o 
caso; 
IV - Preços de tabelas oficiais; e 
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V - Preços constantes de banco de preços e homepages. 
[...] 
§ 7.º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser 

considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, 
conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 
[...] 
 
Art. 10. Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores e 
prestadores de serviços, estes deverão receber solicitação formal para 
apresentação de cotação, por meio físico ou eletrônico. 
[...] 
§ 2.º A diferença entre os preços cotados não deve se mostrar desarrazoada, 
de forma que se verifique discrepância entre os valores coletados na 
pesquisa realizada pela Administração, assim como estes e os sabidamente 
praticados no mercado, de modo que não reflitam a realidade, tornando-se 
inadequadas para delimitar as licitações. 
 

O Acórdão nº 1.857/2019 – Tribunal Pleno (que retificou o Acórdão nº 

1.393/2019), em resposta à consulta formulada pelo Município de Ortigueira, assim 

dispõe: 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO 
DE SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em: 
I – Conhecer os Embargos de Declaração, uma vez presentes os 
pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, julgar pelo provimento, para 
que seja sanada a omissão na resposta dada por meio do Acórdão nº 
1.393/19 – Tribunal Pleno a Consulta formulada pelo Município de Ortigueira, 
conforme destacado abaixo: 
i) os valores registrados pelos Municípios no Banco de Preços em Saúde, 
especialmente aqueles que representam a mesma região geográfica, podem 
ser utilizados como critério único de formação de preço máximo? 
Resposta: Não. Além da obrigatória consulta ao Banco de Preços em 
Saúde – BPS – cujo parâmetro deverá ser o valor da média ponderada - 
e a adoção do Código BR como identificador dos medicamentos, devem 
ser consultadas outras fontes de pesquisa para formação do preço de 
referência, como o COMPRASNET (âmbito federal) e o 
COMPRASPARANA (âmbito estadual) e a cotação direta a fornecedores. 
Há que se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis que deve ser 
analisada de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre 
os valores apresentados. Todas as consultas realizadas devem constar 
expressamente e de forma detalhada e justificada do procedimento 
administrativo utilizado para a definição do preço de referência. (Sem grifo no 
original) 
ii) a aplicação da média ponderada dos preços dos medicamentos constantes 
do Banco de Preços em Saúde, é a única metodologia possível para 
determinação dos preços máximos a serem observados no processo 
licitatório? 
Resposta: Não, conforme resposta à questão anterior. 
iii) não sendo a única metodologia possível, qual a metodologia adequada 
para a formação dos valores máximos indicados nos termos de referência de 
certames que envolvam a compra de medicamentos? 
Resposta: Prejudicada em razão da resposta à primeira questão. 
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Finalmente, o artigo 70, da Lei Estadual nº 15.608/2007, veda a 

inclusão nos editais de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo do certame, sem prévia motivação técnica. 

 

c) Causa:  

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da 

elaboração do edital analisado. 

 

d) Efeito:  

A não observância dos valores praticados no mercado pode ocasionar 

edital com sobrepreço, representando assim um potencial risco de aquisição de 

produtos/serviços com valores acima dos praticados pela Administração Pública. 

 

e) Manifestação da Entidade: 

Foram encaminhados os Apontamentos Preliminares de 

Acompanhamento – APA nº 13.674 e 13.671, solicitando manifestação da UNIOESTE 

quanto à situação verificada. 

A entidade apresentou resposta por meio do ofício do Reitor, senhor 

Alexandre de Almeida Webber, que remeteu às alegações constantes do Memorando 

12/2020 anexadas ao Ofício. 

Com relação ao questionamento sobre a ocorrência de sobrepreço 

nos preços máximos previstos no Edital, o interessado traz um comparativo entre os 

preços estipulados no edital, os valores das últimas compras, os valores constantes 

do BPS e os orçamentos colhidos quando da pesquisa de preço. Informa que entre a 

última aquisição e o lançamento do edital ocorreu uma grande queda nos quantitativos 

dos produtos, em alguns casos chegando a 90% de redução, o que pode ter majorado 

os valores de alguns itens. Em relação à não utilização do referencial constante do 

BPS aduz que não os utilizou apenas quando não foram verificados registros de 

compra nos últimos 18 meses ou quando os valores apresentavam grande 

discrepância entre si. 

Ainda, sobre o Banco de Preços em Saúde, esclarece que consta do 

edital grande quantidade de itens distintos com diferentes peculiaridades, com 
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grandes variações de disposição no mercado, de forma que raramente é possível 

identificar no BPS o item compatível na íntegra com os itens de interesse do Hospital. 

Quanto ao segundo ponto, a entidade informa que a equipe técnica 

tem trabalhado no sentido de identificar os códigos BR para os itens padronizados na 

instituição, a fim de incluí-los nos próximos certames.  

Referente à obrigação da disponibilização de equipamentos em 

comodato pelas empresas contratantes, afirma que estes equipamentos são 

necessários para a eficiência dos produtos e, face à ausência de recursos para 

investimentos, sem o comodato seria inviável a aquisição dos equipamentos. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta 

Inspetoria de Controle. 

Quanto à verificação de sobrepreço na análise da amostra realizada 

por esta Inspetoria, cabe apontar inicialmente a existência de dois referenciais 

principais de preço para a aquisição de medicamentos e materiais médicos 

hospitalares, a Tabela CMED e o Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde. 

As aquisições das entidades da Administração Pública estão sujeitas 

ao regime das licitações por determinação constitucional (Art. 37, XXI CRFB/88). No 

tocante às compras públicas, um dos princípios balizadores é o da busca pela 

proposta mais vantajosa consubstanciado no caput do artigo 3.º da Lei Federal nº 

8.666/1993. Ressalte-se também que, conforme determinação do inciso V do art. 15 

do mesmo diploma legal, as compras públicas, sempre que possível, devem “balizar-

se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 

Pública”. 

É justamente nesse ponto que ganha relevância o BPS, por se tratar 

de uma extensa base de dados pública. Aponte-se ainda que a Resolução nº 18/2017 

da Comissão Intergestores Tripartite, estabelece a obrigatoriedade do envio das 

informações necessárias à alimentação do Banco de Preços em Saúde (BPS) por 

todos os entes da federação. 

Quanto aos parâmetros efetivamente utilizados pela Instituição, 

verifica-se, o que foi exposto nos APAs, posto que os itens foram homologados por 
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valores inferiores aos anteriormente contratados pela entidade, e muito inferiores ao 

fixado como preço máximo em edital. 

Ainda, compulsando-se os mapas de preços ora encaminhados em 

complemento à resposta ao APA nº 13.671 (PP nº 02/2020) e denominado “páginas 

100 a 160”, verifica-se que o descarte dos preços manifestamente superiores para a 

composição da média ocorre de forma casuísta e em desacordo com o contido no § 

7.º do artigo 9 do Decreto nº 4.993/2016. No item 2 e 5 para a cotação fez-se a média 

entre três fornecedores, sendo que o valor discrepante foi descartado. Por outro lado, 

no item 8, as cotações válidas para a média variaram entre R$ 89,44 à R$ 165,85 e 

mesmo com a gritante diferença entre os valores, não houve descarte do preço 

excessivo ou a ampliação da pesquisa. Assim também no item 9 e finalmente o item 

12, cuja variação foi de R$ 73,96; R$ 85,00 à R$ 231,00, sendo que o preço 

excessivamente elevado não foi descartado e as três cotações compuseram a média 

que restou majorada em decorrência da exorbitância de uma cotação. 

Esta incoerência merece medidas corretivas e preventivas por parte 

da UNIOESTE pois a inadequação dos valores máximos previstos no edital representa 

um potencial risco para a Administração Pública, podendo possibilitar aquisições com 

sobrepreço. 

Desta feita, para a formação do preço a administração deve realizar, 

além da obrigatória consulta ao Banco de Preços em Saúde-BPS (média ponderada), 

a indispensável e ampla pesquisa de preço de mercado, devendo ser consultadas 

várias fontes de pesquisa como o COMPRASPARANA e a cotação direta a 

fornecedores para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, que deve ser 

analisada de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os 

valores apresentados.  

Salienta-se, outrossim, a possibilidade de utilização subsidiária do 

aplicativo Menor Preço-NOTA PARANÁ, como um dos critérios para a composição do 

preço, conforme decisão contida no Acórdão nº 706/2019, de 27 de março de 2019. 

Relativamente à padronização dos produtos, recomenda-se a adoção 

do Código BR do Catálogo de Materiais do Comprasnet a fim de atender ao que dispõe 

o art. 15, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993: 

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade 
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o 
caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 
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A adoção do Código BR permite a identificação precisa dos materiais 

médicos que a Administração pretende adquirir, seja pelos fornecedores, pelos 

cidadãos ou pelo controle externo. Observe-se que com o Código BR é possível 

realizar a busca exata no Banco de Preços em Saúde e, na mesma pesquisa auferir 

o valor médio das compras realizadas no âmbito da administração, evitando assim as 

dificuldades relatadas pela entidade.  

Quanto à exigência de disponibilização de equipamentos em 

comodato, hodiernamente tem-se considerado regular, conforme Acórdãos nº 

2348/2019 – 1ª Câmara/TCU; 6230/2018 – 1ª Câmara/TCU; nº 1008/2019 – 

Plenário/TCU; Acórdão nº 2.295/2019 – Plenário/TCU, desde que o ente público 

comprove ter observado os requisitos a seguir transcritos:  

 
1) demonstrar ter realizado estudos prévios que motivaram tecnicamente 
a opção pela cessão em comodato de equipamentos associada ao 
fornecimento de insumos; 
2) demonstrar ter realizado pesquisa prévia de preços de mercado com 
vistas a verificar possível vantagem da aquisição ou locação dos 
referidos equipamentos antes de optar pelo regime de comodato; 
(evidenciação do custo-benefício para as opções de contratação, 
demonstrando que a estratégia eleita seria a mais vantajosa para a 
administração pública) 
3) demonstrar que esse modelo de aquisição é comum em licitações 
similares realizadas por unidades hospitalares; 
4) demonstrar que em razão dos altos valores envolvidos para aquisição 
desses insumos, a necessidade de compatibilidade entre os insumos e os 
modelos dos equipamentos, a vantagem operacional para o hospital público, 
a utilização de equipamento moderno e com adequadas manutenções e a 
evidente utilização dessa modalidade de contratação pela administração 
pública caracteriza prática usual do mercado (sem grifo no original). 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

De todo o exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1. Que nos próximos certames, para a fixação do preço máximo, a entidade 

obrigatoriamente consulte o Banco de Preços em Saúde, conforme preconizado 

no Acórdão nº 708/19 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, bem assim, realize a pesquisa de preços de forma ampla e abranja 

múltiplas fontes, inclusive a consulta ao aplicativo Menor Preço-Nota Paraná, 

conforme decisão contida nos Acórdãos nº 1.393/2019 e 1.314/2019, ambos do 

Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a fiel observância aos ditames 

previstos no Decreto Estadual nº 4.993/2016; 
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2. A indicação do Código BR para cada item licitado; 

3. Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos a fim de demonstrar a 

regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados 

disponibilizem equipamentos em comodato. 

 

4.1.8 CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 – CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

a) Condição: 

Foi analisado o edital da Concorrência nº 01/2020 da UNIOESTE/ 

Campus Marechal Cândido Rondon, cujo objeto é a empreitada por preço unitário, 

para a Urbanização do Campus II (CCA). 

Foram verificadas preliminarmente as situações que se passa a 

detalhar: 

1. Segundo destacado em estudo elaborado por Analista de Controle da área de 

Engenharia deste Tribunal de Contas, a totalidade dos documentos técnicos 

necessários para a elaboração de propostas não estavam disponibilizados no sítio 

eletrônico da Entidade, em anexo ao edital da licitação, até o dia 08/06/2020. 

Não foi encontrado entre os anexos do edital, o projeto estrutural do muro de 

contenção (ou muro de arrimo), previsto no item 5.6 do orçamento da obra. Além 

disso, não foi encontrada também a localização desse muro no projeto 

arquitetônico. 

Além da questão do valor aparentemente indeterminado, conforme será tratado a 

seguir (questionamento 03), resta dúvida quanto à segurança do muro de 

contenção licitado. A ausência de projeto estrutural pode trazer como consequência 

colapso da estrutura e o decorrente desmoronamento de solo, com potenciais 

prejuízos materiais e risco à saúde ou à vida de quem estiver próximo ao muro. 

Em síntese, os elementos técnicos mínimos citados acima são essenciais para que 

os licitantes possam elaborar suas propostas e para o exercício da atividade de 

controle externo, o que inclui a verificação das quantidades registradas no 

orçamento. 

É sabido que um dos requisitos essenciais para licitação de obras é a prévia 

existência de projeto básico, o qual deverá conter o conjunto de elementos 
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necessários à definição do objeto pretendido pela Administração Pública e 

suficiente à elaboração da proposta, com nível de precisão adequado para 

caracterizar a obra ou o serviço de engenharia pretendido (art. 4.º, XXIV c/c art. 12, 

II, ambos da Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007). Além do que 

preconiza a Súmula nº 261, do TCU. 

Portanto, é necessário que a Entidade disponibilize em seu sítio eletrônico, junto 

ao edital e simultaneamente à disponibilização deste, os elementos técnicos 

mínimos citados. A disponibilização da documentação técnica aos licitantes deve 

ocorrer com prazo de antecedência de pelo menos 30 dias em relação à data da 

abertura das propostas em atendimento à legislação vigente, caso venha a ser 

adotada a modalidade concorrência e não for adotado o regime de empreitada 

integral e licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço (art. 31, §§ 2.º e 3.º, da 

Lei Estadual nº 15.608/2007). 

2. Na prancha 1 do projeto de drenagem, a boca de lobo B9 aparentemente não está 

conectada à rede projetada, ou se está conectada a outra rede, não é visível o 

destino de sua descarga. 

3. Conforme pontuado no questionamento 01, não foi localizado entre os anexos do 

edital o projeto estrutural do muro de contenção (ou muro de arrimo), com preço 

máximo de R$ 19.742,32, previsto no item 5.6 do orçamento da obra. 

Logo, não se vislumbra como pode ter sido orçado com precisão razoável o valor 

desse muro, uma vez que apenas com o projeto estrutural se poderia determinar a 

real profundidade necessária das estacas, o comprimento de pilares e a 

composição das armaduras (bitolas de barras de aço, comprimentos, etc.) dos 

vários elementos estruturais, entre outros dados numéricos, tudo precedido pelo 

cálculo do empuxo do solo aplicado no muro, o qual depende, entre outros fatores, 

da altura de solo a ser contido, que não foi encontrada nos dados fornecidos aos 

licitantes. 

Assim, salvo se demonstrada a precisão da estimativa realizada no item 5.6, 

aparentemente é necessário que se corrija o orçamento da obra, após a elaboração 

do projeto estrutural do muro de contenção. Como o orçamento faz parte do projeto 

básico, um orçamento com valor indeterminado resultaria em projeto básico 
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incompleto, o que contraria a Resolução nº 04/2006 TCE-PR, a qual adota a OT-

IBR 001/2006 – IBRAOP. 

 

b) Critério:  

Com relação ao projeto básico a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de 

agosto de 2007, estabelece nos artigos 4.º, XXIV, 12, II e 20: 

 
Art. 4.º 
XXIV - Projeto básico – conjunto de elementos necessários à definição do 
objeto pretendido pela Administração Pública e suficiente à elaboração da 
proposta, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou o 
serviço de engenharia, ou o complexo de obras ou serviços de engenharia, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem: 
a) a viabilidade técnica da obra ou serviço de engenharia; 
b) a possibilidade de definição dos métodos e do prazo de execução; 
c) a identificação dos tipos de serviços a serem executados e dos materiais e 
equipamentos a serem incorporados na obra, bem como as especificações 
básicas que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo da licitação; 
d) as informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 
sem frustrar o caráter competitivo da licitação; 
e) a possibilidade de avaliação do preço da obra ou serviço de engenharia, 
de acordo com preços compatíveis com os praticados no mercado; 
f) o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. 
[...] 
Art. 12. São requisitos para licitação de obras e serviços: 
[...] 
II - prévia existência de projeto básico e a critério da Administração de projeto 
executivo, elaborados por profissional detentor de habilitação específica, 
aprovados pela autoridade competente e disponíveis para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório; 
[...] 
Art. 20. O projeto básico de obras e serviços de engenharia será elaborado 
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem, 
sem prejuízo do caráter competitivo da execução: 
I - visão global da obra, permitindo a identificação de seus elementos 
constitutivos; 
II - viabilidade técnica do empreendimento, prevendo soluções técnicas 
globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração 
do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 
III - orçamento detalhado do provável custo global da obra ou serviço, com 
base em quantitativos de serviços e fornecimento propriamente avaliados; 
 

Além disso, a Súmula nº 261, do TCU, também determina: 

 
Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a 
elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim considerado 
aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão 
de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigurem o 
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objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos. 
(sem destaque no original) 
 

Quanto à publicação e disponibilização do edital e de seus anexos, 

art. 31, §§ 2.º, II, e 3.º, da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

Finalmente, quanto à elaboração de orçamento, arts. 20, III e 40, I, g, 

ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

 

c) Causa:  

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da 

elaboração do edital analisado. 

 

d) Efeito:  

A ausência do atendimento à legislação quando da elaboração do 

edital pode levar à apresentação de propostas incoerentes e inadequadas referente 

ao objeto a ser contratado, passível de gerar prejuízo ao erário. 

 

e) Manifestação da Entidade: 

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – 

APA nº 14.144 – solicitando manifestação da UNIOESTE quanto à situação verificada. 

A entidade apresentou resposta, por meio do Memorando nº 

175/2020-DPF, da Diretoria de Planejamento Físico, datado de 25/06/2020. 

Quanto ao apontamento do item 01, a Universidade afirmou: 

 
O item 5.6 da Planilha de Serviços Sintética elaborada pela administração, 
questionado pela 7.ª Inspetoria de Controle Externo do TCE/PR, trata-se de 
um item no qual, apesar de não estar detalhado em projeto específico, a 
própria descrição do item na planilha orçamentária caracteriza em detalhes a 
execução do serviço. 
[...] 
Com relação ao questionamento sobre a estabilidade do muro de contenção, 
cabe aqui ressaltar que não se trata de um muro de arrimo, ou um muro com 
grandes dimensões que esteja submetido a elevados carregamentos de 
empuxo de terra. 
Tal muro, trata-se de uma mureta de contenção para adequação de pequenos 
desníveis entre rampas com inclinações diferentes e/ou entre rampas e 
taludes, ou seja, não há função estrutural relevante para estas muretas, 
portanto não haverá risco de colapso. 
Ainda assim, após os questionamentos realizados na presente APA, por 
excesso de zelo, será disponibilizado no sítio eletrônico da Universidade, 
detalhamento orientativo para execução deste serviço. 
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Em relação ao apontado no item 02, alegou: 

 
Sobre o apontamento da falta de informação no projeto de drenagem alusivo 
a rede projetada que deriva da boca de lobo B9, esclarecemos que a 
tubulação de fato não está conectada a nenhuma rede e/ou galeria. 
Esta tubulação que sai da boca de lobo B9 terá saída livre para o terreno, 
logo abaixo do pé do talude, desaguando em uma área do terreno com 
cobertura vegetal suficiente para evitar a degradação do solo no local. 
 

Finalmente, em resposta ao apontado no item 03, declarou: 

 
Conforme já explanado no item 1 deste parecer, as informações 
apresentadas no sítio eletrônico são suficientes para embasamento das 
licitantes na preparação das suas propostas. 
O fato de o quantitativo do serviço estar expresso em metros quadrados não 
inviabiliza a precisão do orçamento, pois como demonstrado anteriormente, 
a licitante pode verificar todos os serviços, materiais/insumos, mão-de-obra e 
as respectivas quantidades que foram utilizados para caracterizar o valor do 
serviço, por meio de consulta a Planilha de Composições Complementares. 
Assim sendo, entendemos não haver necessidade de alteração do orçamento 
da obra. 
 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta 

Inspetoria de Controle. 

Quanto ao item 01, conclui-se que: 

▪ O edital foi publicado com projeto básico incompleto; 

▪ Em pesquisa no sítio eletrônico da Entidade em 03/07/2020, às 12h30, isto é, três 

dias após a abertura de propostas da licitação em análise, não foi encontrada 

qualquer menção à suspensão do processo licitatório, o que permite concluir que a 

Entidade prosseguiu com o processo apesar do alerta do TCE quanto às 

impropriedades apontadas no APA nº 14.144; 

Relativamente ao item 02, conclui-se que: 

▪ A ligação do tubo derivado da boca de lobo B9 à rede de drenagem projetada é 

necessária, o que será objeto de auditoria in loco; 

▪ Recomendo que a Entidade altere o projeto de drenagem de modo a determinar a 

citada ligação. 

Com relação ao item 03, conclui-se que: 
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▪ O edital foi publicado com orçamento deficiente, já que o muro de contenção não 

foi orçado de acordo com o projeto estrutural; o orçamento da obra faz parte do 

projeto básico, o qual, também por isso, foi publicado incompleto; 

▪ De posse do projeto estrutural do muro de contenção finalmente acrescentado, 

apesar de ter sido quatro dias antes da abertura de propostas, a Entidade precisa 

utilizar suas quantidades exatas para a correção do orçamento da obra, nele 

introduzindo o orçamento preciso do muro de contenção, evitando-se a agora 

injustificável aproximação de orçar um muro de contenção por metro quadrado de 

área murada; 

▪ Em pesquisa no sítio eletrônico da Entidade, em 03/07/2020, às 12h30, isto é, três 

dias após a abertura de propostas da licitação em análise, não foi encontrada 

qualquer menção à suspensão do processo licitatório, o que permite concluir que a 

Entidade prosseguiu com o processo apesar do alerta do TCE quanto às 

impropriedades apontadas no APA nº 14.144; 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1. Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de engenharia 

com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução nº 04/2006 TCE-

PR que adota a OT-IBR 001/2006 – IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, bem 

como em atenção ao art. 6.º da Lei nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 

15.608/2007, disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 

simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos técnicos relativos 

aos serviços licitados, considerando-se, ainda, o prazo legal mínimo para a 

abertura do certame;  

2. No mesmo sentido, para se evitar projeto básico incompleto, é necessário que a 

Entidade altere o projeto de drenagem, acrescentando a ligação do tubo derivado 

da boca de lobo B9 à rede de tubulação de drenagem pluvial; 

3. Que a UNIOESTE, na elaboração de orçamentos, discrimine quantidades e 

preços unitários dos serviços licitados, tomando-se por base o projeto básico 

completo, em atenção aos arts. 20, III e 40, I, g), ambos da Lei Estadual nº 
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15.608/2007. Assim, é necessário que a Entidade revise e corrija o orçamento da 

obra após determinar o valor preciso do muro de contenção, utilizando dados 

quantitativos decorrentes de prévia elaboração do correspondente projeto 

estrutural. 

Esta Inspetoria de Controle opina, ainda, pela aplicação de multa 

administrativa, prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar nº 113/2005, ao Sr. 

Alexandre Almeida Webber, gestor da UNIOESTE, devido à não observância aos 

apontamentos apresentados e em razão de que o Edital da Concorrência nº 01/2020 

do Campus de Marechal Cândido Rondon não foi retificado (com nova publicação e 

data para abertura). 

 

4.1.9 CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 – REITORIA 

a) Condição: 

Foi analisado o edital da Concorrência nº 03/2020 da UNIOESTE/ 

Reitoria, cujo objeto é a empreitada por preço unitário, para a construção da entrada 

(de energia elétrica) de serviço dos Blocos do CPDETCA da UNIOESTE (Campus de 

Marechal Cândido Rondon). 

Foram verificadas preliminarmente as situações que se passa a 

detalhar: 

1. Segundo destacado em estudo elaborado por Analista de Controle da área de 

Engenharia deste Tribunal de Contas, o item 1.29 do orçamento, cujo valor é o 

mais representativo (R$ 90.285,62 com BDI incluso) no objeto ora licitado, possui 

a seguinte descrição: “Cubículo de medição em Alta Tensão Modelo CMP-15kV 

ROMAGNOLE (...)”.  

Trata-se, aparentemente, de equipamento de fabricação da empresa Romagnole 

Produtos Elétricos S.A (https://www.romagnole.com.br/) situada à Rua Armindo 

Romagnoli, 309, Mandaguari – PR, conforme se pode extrair da verificação do seu 

sítio eletrônico e catálogo de produtos ao consultar o modelo CMP-15kV.  

Além disso, o Memorial Descritivo, Anexo VIII, do Edital, além de trazer 

visivelmente a logomarca da empresa Romagnole, é assinado pelo engenheiro 

eletricista Luiz Alberto Carleto, CREA 23.872-D/PR, que possui vínculo 
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profissional com a referida fabricante. Tanto é que junto com sua assinatura no 

Memorial Descritivo encontra-se a razão social da empresa Romagnole. 

Igualmente, o Projeto Elétrico, integrante do Anexo XIV, do Edital, também possui 

várias passagens em que são citados o nome e a logomarca da empresa 

Romagnole. Vale destacar o contido na Prancha 04: “NÃO FAZEM PARTE DO 

FORNECIMETO: os materiais utilizados para interligações externas serão de 

responsabilidade exclusiva do cliente, sendo fornecida pela Romagnole somente 

a respectiva cabine de acordo com os termos descritos neste memorial; (...)” Já 

na Prancha 05 consta inclusive modelo de Placa de Identificação da referida 

empresa. 

Diante disso, conclui-se que, ao menos parte do Projeto Básico foi elaborado pela 

empresa Romagnole e fornecido à UNIOESTE, contudo, com aparente 

direcionamento pela aquisição de equipamento de sua fabricação. 

De acordo com o art. 14, III, da Lei Estadual nº 15.608/2007, é vedado incluir no 

objeto da licitação bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características 

e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. 

Além disso, o art. 16, do mesmo diploma legal, dispõe expressamente sobre 

situações que, caso verificadas, impedem a participação na licitação e na 

execução contratual. 

 

b) Critério:  

De acordo com o art. 14, III, da Lei Estadual nº 15.608/2007: 

 
Art. 14. É vedado incluir no objeto da licitação: 
[...] 
III bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 
justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no 
ato convocatório. 
 

Além do disposto no art. 16 do mesmo diploma legal: 

 
Art. 16. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 
necessários: 
I – o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II – a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto 
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seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 
[...]  
§ 3º. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste 
artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 
necessários. (sem grifos no original) 

 

c) Causa:  

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da 

elaboração do edital analisado. 

 

d) Efeito:  

A ausência do atendimento à legislação quando da elaboração do 

edital pode levar à apresentação de propostas incoerentes e inadequadas referente 

ao objeto a ser contratado, passível de gerar prejuízo ao erário. 

 

e) Manifestação da Entidade:  

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – 

APA nº 14.035 – solicitando manifestação da UNIOESTE quanto à situação verificada. 

A entidade apresentou resposta, por meio do Memorando nº 

164/2020-DPF, da Diretoria de Planejamento Físico, datado de 08/06/2020, do qual 

destaca-se os trechos a seguir: 

 
O Sr. Luiz Alberto Carleto, engenheiro eletricista citado pelo analista de 
controle, é somente o responsável técnico pelo projeto e fabricação do 
Cubículo de Medição em Alta tensão CMP-15kV da empresa Romagnole 
Produtos Elétricos S.A e sua homologação junto â Companhia Paranaense 
de Energia (COPEL). 
[...] 
A descrição minuciosa do equipamento a ser instalado, constando marca e 
modelo se faz necessária para aprovação do projeto junto a concessionária 
de energia local, e vai mais além, necessita ainda de apresentação da 
certificação de homologação do produto junto a COPEL, seu respectivo 
memorial descritivo e ART de projeto e fabricação. 
Sem estes mínimos elementos e detalhes, o projeto não será aprovado e não 
haverá liberação pela concessionária para ligação da energia elétrica. 
Em consulta com o Serviço de Atendimento Comercial (0800 643 7575} para 
clientes atendidos pela COPEL em tensão de fornecimento de 13,8kV e 
34,5kV, no dia 05-06-2020, o assistente nos informou os procedimentos para 
aprovação e liberação de projeto em média/alta tensão, ressaltando que em 
projetos de entrada de serviço, há necessidade de discriminação minuciosa 
da cabine/cubículo de entrada e medição, sendo que no caso de fornecimento 
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de cubículo pré-fabricado, há indispensabilidade de apresentação de marca, 
modelo, fabricante, homologação junto a COPEL, memorial descritivo e 
assinatura de responsabilidade técnica. 
O atendente ainda informou que há uma diversa gama de fabricantes deste 
elemento, porém, caso seja adquirida cabine/cubículo divergente com o 
especificado em projeto elétrico aprovado, o mesmo perderá sua validade e 
deverá passar por novo processo de aprovação junto a COPEL. 
Não obstante, indagamos a situação ao Sr. Allan Moroni, autor do projeto em 
questão, o qual nos respondeu: 
 

"Primeiramente como já foi informado a você pela Copel, precisa-se 
detalhar a especificação da cabine, seja marca, modelo e a certificação 
de homologação da mesma. Isso não queira dizer que não existem 
outras marcas com a homologação, tem inúmeras... Porém por 
exigência da concessionária em solicitar as informações da cabine, 
inclusive diagramas funcionais e unifilares da mesma e como eu não 
poderia usar uma cabine genérica que o projeto seria reprovado, eu 
optei pela fabricante que é referência em cabines, tanto em qualidade 
como em segurança, tendo em vista que se trata de um projeto em 
Média Tensão Primária. 
Para comprovação, estou mandando um print do sistema de projetos 
da Copel, onde eu tenho que anexar a ART de fabricação da cabine e 
o documento de homologação, também está em anexo a carta de 
aprovação do projeto e os documentos necessários no momento de 
vistoria e testes pela empresa executora." 

[...] 
Indo além, caso este processo licitatório não adotasse a explícita 
especificação do cubículo de medição a ser empregado, poderia a licitante 
utilizar-se de outro produto, porém, o projeto já aprovado perderia validade e 
necessitaria de nova aprovação, gerando custos desnecessários e não 
previstos e, em casos extremos, utilizando-se de outro produto não 
homologado pela COPEL, inviabilizaria a liberação do empreendimento. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões resumidas da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos 

por esta Inspetoria de Controle.  

a) Em 03/06/2020 foi emitido o APA nº 14.035, alertando para uma 

impropriedade no edital sob análise. Em 04/06/2020, a Controladora Interna se 

manifestou no Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA); 

b) Em 15/06/2020, no Diário Oficial do Paraná, edição nº 10.704, foi 

publicado aviso de alteração de data de abertura de propostas, mantido todo o 

restante do edital e de seus anexos; 

c) Em 17/06/2020 venceu o prazo prorrogado para resposta ao APA, 

sem manifestação do Reitor; 
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d) Em 01/07/2020, foram enviados à 7ICE dois arquivos em resposta 

ao APA: “Resposta APA 14035.pdf” e “Esclarecimento Diretoria de Obras APA 

14035.pdf”. No arquivo “Resposta APA 14035.pdf”, datado de 29/06/2020, o Reitor 

respondeu em termos nos quais se percebe a intenção de prosseguir com o processo 

licitatório apesar do apontamento de impropriedade pelo TCE. No documento 

“Esclarecimento Diretoria de Obras APA 14035.pdf” consta o Memorando nº 164/2020 

da Diretoria de Planejamento Físico, considerado na análise e que se encerra com a 

recomendação de prosseguir o processo licitatório apesar do apontamento de 

impropriedade pelo TCE; 

e) O edital foi publicado com especificação de uma marca de um único 

fornecedor de um equipamento no orçamento, no memorial descritivo e no projeto, 

equipamento este que é o item com maior valor no orçamento (R$ 90.285,62 com 

BDI), correspondente a 32,1% do valor máximo da licitação. O memorial descritivo é 

assinado por um engenheiro do fabricante do equipamento único indicado. A Entidade 

confirmou que há equipamentos similares, de outras marcas, também homologados 

pela COPEL; 

f) A Entidade respondeu o APA fora do prazo, refutou o único 

apontamento e apresentou justificativas inaceitáveis dos pontos de vista técnico e 

legal. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1. Que a UNIOESTE se abstenha de realizar licitações, contendo objeto sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 

casos em que for tecnicamente justificável, em atenção ao art. 14, III, da Lei 

Estadual nº 15.608/2007; 

2. Considerando-se que a justificativa técnica não foi acatada, que a Entidade adote 

as medidas necessárias para regularizar o edital da Concorrência nº 03/2020 da 

Reitoria, a fim de possibilitar aos proponentes a opção por outros equipamentos 

similares também homologados pela COPEL (item 1.29 do orçamento), devendo 



 

70 

observar o prazo legal mínimo entre a disponibilização do instrumento 

convocatório com toda a documentação técnica e a data de abertura do certame. 

Esta Inspetoria de Controle opina, ainda, pela aplicação de multa 

administrativa, prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar nº 113/2005, ao Sr. 

Alexandre Almeida Webber, gestor da UNIOESTE, devido ao prosseguimento do 

certame licitatório sem a observância aos apontamentos apresentados. 

 

4.1.10 PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 – HUOP 

a) Condição: 

Foi analisado o Pregão Presencial nº 03/2020 da UNIOESTE/HUOP, 

cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de bolsas de 

colostomia, campos cirúrgicos adesivos, curativos transparentes e fixadores de tubo 

e traqueostomia para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). 

Foram verificadas preliminarmente as situações que se passa a 

detalhar: 

1. Esta ICE realizou pesquisa junto ao Banco de Preços em Saúde (BPS)6, criado 

pelo Ministério da Saúde e disponível no endereço eletrônico 

http://bps.saude.gov.br/login.jsf, em amostra de seis itens, do total de 22 itens e 

três lotes que estavam sendo licitados. Em todos os itens verificados, constatou-

se indícios de sobrepreço em relação aos valores máximos unitários fixados no 

edital. A variação foi alta, uma vez que flutuou entre 56% a 1.667%, 

representando um total de R$ 338.161,70 (trezentos e trinta e oito mil, cento e 

sessenta e um reais e setenta centavos) em potencial prejuízo à Entidade, caso 

viesse a ser adquirido o quantitativo total previsto no edital. 

A título de exemplo, cita-se o item 20 (Fixador para tubos endotraqueais com 

resina adesiva): caso a UNIOESTE venha a adquirir o quantitativo total (3.000 

unidades) previsto no edital, o sobrepreço ficaria em torno de R$ 249.000,00 

(duzentos e quarenta e nove mil reais) apenas nesse item. 

 

6 A utilização do BPS é fortemente recomendada pelo TCU e consta no seu manual “Orientações para aquisições 
públicas de medicamentos” (https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/aquisicao-publica-de-medicamentos-e-
tema-de-publicacao-do-tcu.htm ) 
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É sabido que, com a abertura das propostas e oferecimento de lances, esses 

percentuais poderão ser parcialmente reduzidos. Mesmo assim, o potencial 

prejuízo à UNIOESTE é, em tese, de grande vulto e merece uma revisão nos 

preços orçados. 

Como já é de conhecimento da Entidade, o TCE/PR vem recomendando a 

utilização do BPS para subsidiar a formação dos preços referenciais, conforme 

consta expressamente no Acórdão nº 1.857/2019, que retificou parcialmente o 

Acórdão nº 1.393/2019, ambos do Tribunal Pleno. Em que pese o mencionado 

julgado tratar de medicamentos, a mesma observância vale também para 

materiais médico hospitalares. 

Como a fase interna do certame foi disponibilizada no sítio eletrônico do HUOP, 

foi possível verificar como foi realizada a pesquisa e formação de preços da 

presente licitação. Porém, conforme será tratado nos apontamentos a seguir, 

apesar da utilização do BPS, algumas inconformidades constatadas merecem 

melhor explicação por parte da UNIOESTE. 

2. Quanto ao item 13 (Curativo filme transparente para fixação de cateteres, 4 x 4 

cm (± 1 cm) sem fenestra, estéril) e item 24 (Curativo filme transparente para 

fixação de cateteres, 5 x 5,5 cm (± 1 cm) sem fenestra, estéril): no Memorando 

nº 003/2020 – SPPS (fls. 91/92), há a informação de que o valor obtido no BPS 

foi desconsiderado na formação de preços, “pois a média ponderada de R$ 

13,84 é muito superior as cotações obtidas”. Porém, diferentemente da maioria 

dos demais itens, não foi juntado o extrato da pesquisa realizada junto ao BPS.  

Vale ressaltar que na consulta feita por esta Inspetoria por meio do Código BR 

fornecido no Edital (BR0435525), foi encontrada média ponderada bem menor 

(R$ 1,8382), a qual, caso fosse utilizada na formação de preços, certamente 

reduziria os valores máximos unitários indicados no instrumento convocatório.  

Por outro lado, o valor descartado pela Entidade que seria da média ponderada 

(R$ 13,84), não foi localizado na pesquisa realizada, nem mesmo como valor 

de compra específica informada no BPS. 

3. Quanto ao item 17 (Dispositivo para incontinência urinária masculina, 30 mm (± 

1 mm), com adesivo de fixação.): No Memorando nº 003/2020 – SPPS (fl. 91), 
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há a informação de que o valor da média ponderada do BPS foi acertadamente 

incluso na formação de preços. 

Porém, considerando-se as cotações indicadas (fl.155): Cirúrgica Fernandes 

(R$ 20,50), Aaba (R$ 10,00) e BPS (R$ 6,23), verifica-se que o maior valor 

apresentado deveria ter sido desconsiderado da formação de preços, medida 

esta que certamente reduziria o valor máximo unitário indicado no instrumento 

convocatório. 

4. Quanto ao item 20 (Fixador para tubos endotraqueais com resina adesiva): No 

Memorando nº 003/2020 – SPPS (fl. 92), há a seguinte informação: “51672 — 

CATMAT 0452525 — Incluir valor obtido no BPS, valor registrado de R$ 70,00. 

Os demais valores registrados no BPS foram desconsiderados por não 

atenderem ao descritivo. Desconsiderar cotações enviadas pelas empresas 

AABA e Cirúrgica Fernandes, produtos não atendem ao descritivo”. 

Vale ressaltar que na consulta feita por esta Inspetoria por meio do Código BR 

fornecido no Edital (BR0286950), foi encontrada média ponderada 

substancialmente menor (R$ 4,9866), a qual, caso fosse utilizada na formação 

de preços, certamente reduziria o valor máximo unitário indicado no 

instrumento convocatório.  

O valor cotado junto a Mc Surgical (R$106,21), também utilizado para a 

formação de preço deste item, não foi localizado no orçamento enviado pela 

referida empresa (fl. 84).  

Além disso, apesar de a afirmação de que os produtos cotados pelas empresas 

AABA (R$ 23,00) e Cirúrgica Fernandes (R$ 16,53) não atenderiam ao 

descritivo do edital, não há motivação adequada, devidamente documentada, 

para que esse descarte fosse considerado apropriado. 

 

b) Critério:  

Conforme art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007: 

 
Art. 10. As compras, sempre que possível, devem: 
[...] 
IV – observar os preços praticados pela Administração Pública; 
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O Acórdão nº 1.857/2019 – Tribunal Pleno (que retificou o Acórdão nº 

1.393/2019), em resposta à consulta formulada pelo Município de Ortigueira, assim 

dispõe: 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO 
DE SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em: 
I – Conhecer os Embargos de Declaração, uma vez presentes os 
pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, julgar pelo provimento, para 
que seja sanada a omissão na resposta dada por meio do Acórdão nº 
1.393/19 – Tribunal Pleno a Consulta formulada pelo Município de Ortigueira, 
conforme destacado abaixo: 
i) os valores registrados pelos Municípios no Banco de Preços em Saúde, 
especialmente aqueles que representam a mesma região geográfica, podem 
ser utilizados como critério único de formação de preço máximo? 
Resposta: Não. Além da obrigatória consulta ao Banco de Preços em 
Saúde – BPS – cujo parâmetro deverá ser o valor da média ponderada - 
e a adoção do Código BR como identificador dos medicamentos, devem 
ser consultadas outras fontes de pesquisa para formação do preço de 
referência, como o COMPRASNET (âmbito federal) e o 
COMPRASPARANA (âmbito estadual) e a cotação direta a fornecedores. 
Há que se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis que deve ser 
analisada de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre 
os valores apresentados. Todas as consultas realizadas devem constar 
expressamente e de forma detalhada e justificada do procedimento 
administrativo utilizado para a definição do preço de referência.  
ii) a aplicação da média ponderada dos preços dos medicamentos constantes 
do Banco de Preços em Saúde, é a única metodologia possível para 
determinação dos preços máximos a serem observados no processo 
licitatório? 
Resposta: Não, conforme resposta à questão anterior. 
iii) não sendo a única metodologia possível, qual a metodologia adequada 
para a formação dos valores máximos indicados nos termos de referência de 
certames que envolvam a compra de medicamentos? 
Resposta: Prejudicada em razão da resposta à primeira questão. (Sem grifo 
no original) 
 

O art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, do Decreto Estadual 

nº 4.993/2016 dispõem: 

 
Art. 9.º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos 
seguintes parâmetros: 
I – Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS; 
II – Preços obtidos por órgãos ou entidades públicas; 
III – Pesquisa com os fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o 
caso; 
IV – Preços de tabelas oficiais; e 
V – Preços constantes de banco de preços e homepages. 
[...] 
§ 7.º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser 
considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, 
conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 
[...] 
Art. 10. Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores e 
prestadores de serviços, estes deverão receber solicitação formal para 
apresentação de cotação, por meio físico ou eletrônico. 
[...] 
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§ 2.º A diferença entre os preços cotados não deve se mostrar desarrazoada, 
de forma que se verifique discrepância entre os valores coletados na 
pesquisa realizada pela Administração, assim como estes e os sabidamente 
praticados no mercado, de modo que não reflitam a realidade, tornando-se 
inadequadas para delimitar as licitações. 

 

c) Causa:  

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da 

elaboração do edital analisado. 

 

d) Efeito:  

A não observância dos valores praticados no mercado pode ocasionar 

edital com sobrepreço, representando assim um potencial risco de aquisição de 

produtos/serviços com valores acima dos praticados pela Administração Pública. 

 

e) Manifestação da Entidade:  

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – 

APA nº 13.723 – solicitando manifestação da UNIOESTE quanto à situação verificada. 

A entidade apresentou resposta por meio do ofício do Reitor, Sr. 

Alexandre de Almeida Webber, que remeteu às alegações constantes do Ofício nº 

34/2020 do Setor de Licitações, de 06 de fevereiro de 2020, anexadas ao Ofício. 

Com relação ao questionamento sobre a ocorrência de sobrepreço 

nos preços máximos previstos no Edital, o licitante declarou conforme segue: 

 
Primeiramente, antes do detalhamento da formação dos preços dos itens em 
questão cabe informar que os produtos em processo são majoritariamente 
importados e seus valores sofrem alteração conforme cotação do dólar. 
Conforme verifica-se nas reportagens em anexo, o real tem sofrido crescente 
desvalorização frente ao dólar e, entre agosto/2019 e 
janeiro/2020, período de pesquisa do TCE, a moeda estrangeira sofreu 
aumento de aproximadamente 4%. Acrescido a isto, tem-se o quadro de 
pandemia do Coronavírus-COVID 19, que está causando instabilidade no 
mercado, desabastecimento de algumas indústrias e pedidos de 
cancelamento dos registros de preço já homologados. 
 

A respeito do período de pesquisa para a obtenção da média no 

Banco de Preços em Saúde, informa que utiliza as cotações dos últimos 90 dias. 

Informou, ainda, que os itens 14 e 24 do Edital foram cancelados. 

Relativamente ao item 13 do edital – curativo para fixação de 

cateteres código BR 0435525 – informa que a pesquisa ao BPS de preços não foi 
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anexada à fase interna do procedimento pois não foi utilizada na formação de preços 

e que o valor que seria utilizado caso considerado o BPS seria R$ 2,25, o que reduziria 

o preço máximo do edital para R$ 2,66. 

Informa que o valor de R$ 13,84 foi lançado equivocadamente ao 

mapa de preços. 

Quanto ao item 17 – dispositivo para incontinência urinária masculina 

código BR 0383398 – afirma que não descartou o preço manifestamente superior 

tendo em vista a necessidade de utilizar ao menos três orçamentos válidos para a 

composição do preço, e que o preço médio seria inferior ao preço registrado na disputa 

anterior caso houvesse o descarte do orçamento questionado. 

Finalmente, quanto ao item 20 – fixador para tubos endotraqueais 

com resina adesiva código BR 0286950 – arguiu que algumas cotações foram 

desconsideradas para a formação do preço pois as marcas ofertadas não possuem 

duas bandas de resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, tampouco 

presilha para fixação do tubo e nem trilho deslizante para movimentação do tubo. 

Características imprescindíveis à segurança e fixação do dispositivo. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta 

Inspetoria de Controle. 

Quanto à verificação de sobrepreço na análise da amostra realizada 

por esta Inspetoria, cabe apontar inicialmente a existência de dois referenciais 

principais de preço para a aquisição de medicamentos e materiais médicos 

hospitalares, a Tabela CMED e o Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde. 

As aquisições das entidades da Administração Pública estão sujeitas 

ao regime das licitações por determinação constitucional (Art. 37, XXI CRFB/88). No 

tocante às compras públicas, um dos princípios balizadores é o da busca pela 

proposta mais vantajosa consubstanciado no caput do artigo 3.º da Lei Federal nº 

8.666/1993. Ressalte-se também que, conforme determinação do inciso V do art. 15 

do mesmo diploma legal, as compras públicas, sempre que possível, devem “balizar-
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se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 

Pública”. 

É justamente nesse ponto que ganha relevância o BPS, por se tratar 

de uma extensa base de dados pública. Aponte-se ainda que a Resolução nº 18/2017 

da Comissão Intergestores Tripartite, estabelece a obrigatoriedade do envio das 

informações necessárias à alimentação do Banco de Preços em Saúde por todos os 

entes da federação. 

Quanto aos parâmetros efetivamente utilizados pela Instituição, 

verifica-se, exemplificativamente, o item 20 – fixador para tubos endotraqueais com 

resina adesiva código BR 0286950 – cujo valor arrematado do item foi R$ 85,00 a 

unidade, quando a média ponderada no BPS é de R$ 4,98. Gerando, assim, um 

superfaturamento potencial de R$ 240.040,20 em comparação à média ponderada do 

BPS. 

A entidade remete à planilha de composição de preço, onde se pode 

verificar que o valor adotado, extraído do Banco de Preços em Saúde, para o cálculo 

do preço máximo do edital foi de R$ 70,00. 

No entanto, este valor não é a média ponderada dos valores 

constantes do BPS, mas sim um preço inserido na base e destacado aleatoriamente 

pelo licitante. Ocorre que o determinado por esta Corte de Contas é que se inclua a 

média ponderada, conforme se dessume da leitura do Acórdão nº 1.393/2019 – 

Tribunal Pleno, complementado pelo Acórdão nº 1.857/2019. 

Assim procedendo, a média ponderada do BPS a ser utilizada deveria 

ter sido fixada em R$ 4,98 reais, enquanto o valor efetivamente utilizado para a 

composição do preço pelo licitante foi R$ 70,00. 

Verifica-se outrossim, que apenas dois fornecedores participaram do 

pregão, sendo que um deles foi desclassificado pelo fato do produto ofertado não 

possuir as características exigidas pelo edital. 

Desta feita, denota-se eventual direcionamento a uma 

empresa/marca face à exigência de requisitos restritivos no edital, o que se demonstra 

também pela baixa aderência de empresas à competição, acentuado pela ausência 

de pré-qualificação dos concorrentes.  



 

77 

Mais ainda, carece de justificativa técnica a opção por um item tão 

mais dispendioso que outro com a mesma ou similar função. 

O direcionamento de uma licitação deve ser apurado a começar pela 

regra do artigo 3.º, parágrafo 1.º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, que veda as 

“preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato”. 

Se a Administração possui discricionariedade para estabelecer 

exigências em razão da sua necessidade concreta, por outro lado, deve-se alertá-la 

de que o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal dispõe que as exigências 

devem se limitar àquelas “indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

Assim, a inclusão de cláusulas restritivas nos editais de licitação 

compromete a efetiva competição entre os licitantes por meio de direcionamento 

indevido do processo para favorecer determinado fornecedor. 

A Administração deve, sempre, decidir em favor da ampla 

concorrência, tendo em vista que perquire a proposta mais vantajosa. Qualquer 

conduta que restrinja a competitividade, deve ser fiscalizada pelos órgãos de controle. 

É preciso apurar a pertinência da exigência em face da segurança da 

contratação. 

Nessa mesma vertente, verifica-se que, a Lei Estadual nº 

15.608/2007, a qual dispõe sobre normas de licitações no Estado do Paraná, assim 

estabelece: 

 
Art. 10. As compras, sempre que possível, devem: 
I – atender ao princípio da padronização, considerando a compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho; 
[...] 
IV – observar os preços praticados pela Administração Pública; 
 
Art. 14. É vedado incluir no objeto da licitação: 
[... ] 
III – bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 
justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no 
ato convocatório. 
Art. 70. É vedado constar do edital: 
I – cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
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naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, sem prévia motivação 
técnica; 
[...] 
VI - objeto que inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 
características e especificações exclusivas, ressalvado o disposto no §1º do 
art. 10 desta lei; 
 

Destarte, conclui-se que, no caso telado, aparentemente, houve 

direcionamento acerca das exigências constantes no edital, de forma que somente 

duas empresas se apresentaram para o pregão presencial, sendo que uma delas foi 

desqualificada. 

Nesse sentido e, considerando todos os pontos observados, há 

evidência de direcionamento a uma empresa/marca face a exigência de requisitos 

restritivos no edital. 

A seguir alguns exemplos de decisões publicadas pelo próprio TCU:  

 
Acórdão 110/2007 - Plenário (Sumário) As exigências editalícias devem 
limitar-se ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de 
modo a evitar a restrição ao caráter competitivo do certame. 
 
Acórdão 1695/2011-Plenário 
Enunciado: A restrição quanto a participação de determinadas marcas em 
licitação deve ser formal e tecnicamente justificada no processo de 
contratação. (sem grifo no original) 
 
Acórdão 2441/2017-Plenário 
Enunciado: Cláusulas com potencial de restringir o caráter competitivo do 
certame devem ser objeto de adequada fundamentação, baseada em 
estudos prévios à licitação que indiquem a obrigatoriedade de inclusão de tais 
regras para atender às necessidades específicas do órgão, sejam de ordem 
técnica ou econômica. (sem grifo no original) 
 
Acórdão 2387/2013-Plenário 
Enunciado: A especificação, no edital, de produto ou bem cuja descrição e 
características correspondem a modelo exclusivo de determinado fabricante, 
sem que haja justificativas técnicas, afronta o disposto nos artigos 3º, caput 
e § 1º, e 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9º da Lei 10.520/2002. (sem 
grifo no original) 
 
Acórdão 696/2010-Plenário 
Enunciado: A Administração deve abster-se de estabelecer restrições que 
implicitamente correspondam à fixação de marca exclusiva, tal como a não 
aceitação de cartuchos e outros suprimentos de informática, compatíveis, 
similares aos originais dos equipamentos, em obediência ao art. 3º, § 1º, I, 
art. 7º, § 5º, e art. 15, § 7º, I, da Lei 8.666/1993. (sem grifo no original) 
 
Acórdão 2016/19 - Tribunal Pleno: Representação da Lei nº 8.666/93. Pregão 
Presencial nº 64/2019. Possível irregularidade consistente na ausência de 
justificativa técnica para exigência contida na especificação do objeto licitado 
que ocasionou aparente restrição indevida à competitividade. Ratificação de 
medida cautelar que determinou a imediata suspensão do certame. (sem grifo 
no original) 
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Acórdão 261/20 - Tribunal Pleno: Representação da Lei nº 8.666/93. Pregão 
para aquisição de medicamentos. Suposta ausência de competitividade, 
sobrepreço nos valores de referência dos editais e nos praticados no certame. 
Obrigatoriedade do uso do Código BR. Recomendações. Parcial 
Procedência. 
 

Informa-se, ainda, que foram enviadas solicitações de fiscalização às 

Universidades de Ponta Grossa e Maringá indagando se foram realizadas aquisições 

de fixador para tubos endotraqueais com resina adesiva código BR 0286950. 

Ao que a Universidade Estadual de Maringá respondeu que não 

houve aquisição do produto e a Universidade Estadual de Ponta Grossa relatou que 

adquiriu o produto por R$ 3,35 e R$ 4,20, por meio do Contrato nº 367/2019, de 13 de 

novembro de 2019. Ressalte-se que ambos os valores se encontram abaixo da média 

ponderada do BPS, indicando a razoabilidade do valor informado no sistema do 

Ministério da Saúde. 

De todo o exposto, evidencia-se o apontado no APA, posto que o valor 

em torno do qual se travou a disputa foi muito além do preço de mercado e o valor 

final arrematado foi fixado em patamares excessivamente onerosos, uma vez que a 

formação do preço máximo do edital foi inadequada e contrária ao disposto na Lei 

Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 

9.º, § 7.º combinado com o art. 10, § 2.º. 

Assim, para a formação do preço a administração deve realizar, além 

da obrigatória consulta ao Banco de Preços em Saúde, com a utilização da média 

ponderada, a indispensável e ampla pesquisa de preço de mercado, devendo ser 

consultadas várias fontes de pesquisa como o COMPRASPARANA e a cotação direta 

a fornecedores para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, que deve ser 

analisada de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os 

valores apresentados. 

Nessa vertente, vale repetir que, a finalidade da licitação é “garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional” (art. 

3.º, caput). 

Destarte, para determinar se uma proposta é vantajosa, a 

Administração precisa realizar, antes, pesquisa de preços no mercado. Há vários 
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dispositivos legais que exigem esse orçamento, sem o qual a licitação é considerada 

anulável. 

Por oportuno, é necessário destacar que, é a pesquisa de preços que 

fundamenta o julgamento da licitação, definindo o preço de referência, a qual possui 

diversas finalidades: suporte ao processo orçamentário da despesa; definir a 

modalidade de licitação conforme a Lei nº 8.666/1993; fundamentar critérios de 

aceitabilidade de propostas; fundamentar a economicidade da compra ou contratação 

ou prorrogação contratual; justificar a compra no sistema de registro de preços. 

A pesquisa de preços pode representar o primordial esforço de todo 

o tempo dedicado ao processo licitatório. E quando não feita adequadamente pode 

representar prejuízo, já que a concorrência nem sempre é elemento suficiente para 

garantir preço justo e os fornecedores estarão procurando meios de vender seus 

produtos com lucros maiores. 

A legislação exige, na fase interna da licitação, uma “ampla pesquisa 

de preços”: 

• Lei nº 8.666/1993, art. 15, § 1.º: O registro de preços será precedido de ampla 

pesquisa de mercado;  

• Lei nº 8.666/1993, art. 43, IV: [...] conformidade de cada proposta [...] com os preços 

correntes no mercado; 

• Lei nº 10.520/2001, art. 3.º, III: dos autos do procedimento constarão [...] o 

orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou 

serviços a serem licitados; 

• Decreto nº 4.993/2016, art. 9.º, § 7.º combinado com o art. 10, § 2.º. 

Mediante especificação clara e objetiva do que se pretende, o órgão 

comprador deve buscar referências para estimar, com grau adequado de precisão, o 

valor praticado no mercado. 

Ademais, como se verifica no caso telado, ao falhar na planilha de 

formação de preço, a entidade permitiu que o preço de referência fosse acima do valor 

de mercado, ocasionando, consequentemente, o sobrepreço. 

Verificaram-se as seguintes falhas na formação do preço e evidências 

de sobrepreço do item 20: 
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• Não consta, na fase interna, o orçamento da empresa MC Surgical, em ofensa ao 

art. 10 do Decreto nº 4.993/2016; 

• Em consulta realizada no Painel de Preços do Governo Federal (ComprasNet) a 

média, considerando conjuntamente os dois códigos BR informados utilizados pela 

entidade, é R$ 13,56 e o maior preço é R$ 70; 

• Há registros no site de compras do Governo Federal (ComprasNet) da mesma 

marca por R$ 45 e R$ 70; 

• Consulta ao site e-innovatio (Nome fantasia da empresa MC Surgical) consta o 

valor de R$ 78,69, evidenciando a excessividade manifesta do orçamento da fase 

interna; 

• Há divergência nos CódigosBR informados: no edital consta BR0286950, na 

consulta ao BPS realizada pela entidade consta o BR0452525. 

Isso posto, considera-se não atendido o questionamento feito em 

relação ao item 20 – fixador de traqueostomia. 

Relativamente ao item 17 – dispositivo para incontinência urinária 

masculina código BR 0383398 – o questionamento também não foi atendido, tendo 

em vista que, em consulta ao documento encaminhado pelo licitante denominado fase 

interna, verifica-se que o preço pelo item variou entre R$ 6,23 e R$ 20,50. Na Ata de 

Registro de Preços 301/2018 (vencida em 18/10/2019) o item estava registrado por 

R$ 13,80 e, mesmo face a esses referenciais, foi considerado o maior orçamento, no 

valor de R$ 20,50, claramente excessivo. Ao fim, após a realização da fase de lances 

o item foi arrematado pelo valor de R$ 11,00, ocasionando um superfaturamento 

potencial na ordem de R$ 9.413,20, quando comparado com a média ponderada do 

BPS. 

Assim, ante todo o exposto, entende-se que os apontamentos 

realizados na abertura do APA não foram atendidos, sendo que, mesmo ante as 

impropriedades pontuadas por esta Inspetoria a entidade prosseguiu com o certame 

e, assim, há relevante risco de dano ao erário decorrente de direcionamento e 

superfaturamento.  
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g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, sugere-se as seguintes DETERMINAÇÕES: 

 

1. Que na formação dos preços máximos do edital sejam observados 

adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual 

nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, 

§ 2.º, que determinam que os preços inexequíveis ou manifestamente excessivos 

devem ser desconsiderados; 

2. Que a UNIOESTE, conjuntamente com outras fontes de pesquisa, utilize a 

consulta ao Banco de Preços em Saúde – BPS – cujo parâmetro deverá ser o valor 

da média ponderada, conforme preconiza o Acórdão nº 1857/19–Tribunal Pleno, 

deste Tribunal de Contas; 

3. Que, ao se deparar com descritivo de objeto atendido por somente uma ou poucas 

marcas, seja realizada ou a pré-qualificação do objeto ou que o procedimento 

licitatório seja instruído, já na fase interna, com a comprovação, por meio de 

justificativa técnica adequada, de que aquela opção é a melhor para o atendimento 

do interesse público, em atenção ao disposto no art. 10, § 1.º da Lei Estadual nº 

15.608/2007. 

Esta Inspetoria de Controle opina, ainda, pela aplicação de multa 

administrativa, prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar nº 113/2005, ao 

Sr. Alexandre Almeida Webber, gestor da UNIOESTE, devido à não observância aos 

apontamentos apresentados, às reiteradas ocorrências dos mesmos vícios em outros 

editais e pelo fato de que o Edital do Pregão Presencial nº 03/2020 não foi retificado. 

 

4.1.11 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2020 

a) Condição: 

Foi analisado o processo de Dispensa de Licitação nº 086/2020, cujo 

objeto é a aquisição de Lavadora Termodesinfectora de 270 litros, utilizada para 

lavagem e desinfecção de materiais médico-hospitalares utilizados por pacientes 

acometidos com Covid-19. 
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Destaca-se que no Edital deve constar obrigatoriamente a descrição 

do objeto de forma sucinta e clara de acordo com sua necessidade e exigência, bem 

como com sua adequada caracterização, conforme art. 40, I, da Lei nº 8.666/1993. 

Porém, não obstante o descritivo conter as características do objeto 

em questão, dentre elas as medidas necessárias em face do espaço físico onde seria 

instalada, não restou justificada a impossibilidade de adequação do local ou razões 

para a tal exigência de medida, diante da apresentação de propostas com valores até 

30% inferior ao ratificado. 

 

b) Critério:  

O art. 40, I, da Lei nº 8.666/1993, assim dispõe: 

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

Quanto à pesquisa de preços, o Acórdão nº 4.624/20177 do Tribunal 

Pleno do TCE/PR dispõe: 

 
Ressalte-se que para que a administração selecione a proposta mais 
conveniente ela pode e deve se utilizar de todos os meios legais para 
tanto, diversificando as fontes de informação, especializadas ou não 
quando a necessidade assim requerer, a fim de chegar ao valor de baliza 
para a sua contratação quer seja por licitação ou de forma direta. (Sem grifo 
no original) 
O que se reforça como resposta é de que os valores que servirão como baliza 
para o preço máximo deverão ser adequados em relação à realidade do 
mercado, bem como a administração deverá ampliar ao máximo as fontes 
informativas a serem consultadas. 
Nesse sentido são cabíveis as fontes destacadas pela Coordenadoria de 
Fiscalização de Transferências e Contratos, sendo: (1) portal de compras 
governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br; (2) editais de licitação 
e contratos similares firmados por entes da Administração Pública, além de 
contratações anteriores do próprio órgão, concluídos em até 180 dias 
anteriores a consulta ou em execução; (3) atas de registro de preços da 
Administração Pública; (4) publicações especializadas; (5) cotações com 
fornecedores em potencial; e (6) sites especializados, desde que de amplo 
acesso, fazendo constar a data e horário da consulta. 
 

 

7 Processo nº 983.475/16. 
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c) Causa:  

Falta de adequação do espaço físico para comportar o produto a ser 

adquirido. 

 

d) Efeito:  

Restrição da competitividade, com risco de adquirir produtos com 

valores superiores aos praticados no mercado. 

 

e) Manifestação da Entidade:  

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – 

APA nº 15.554 – solicitando manifestação da UNIOESTE nos seguintes termos: 

  

1. O espaço físico onde será instalado o equipamento objeto do certame não pode 

ser adequado às medidas dos produtos contidos nas outras cotações? 

2. Caso a alteração do espaço físico seja de fato muito difícil ou demasiadamente 

onerosa e da maioria das cotações não atender o objeto, não foi considerado a 

realização de novas pesquisas com as dimensões exigidas a fim de ampliar a 

pesquisa de preço? 

3. Se não há outros fornecedores do equipamento que atendam às dimensões 

exigidas, apesar de atenderem às exigências técnicas do objeto, esclarecer se 

essa limitação não restringiu a contratação e restringirá as futuras aquisições, em 

afronta ao princípio da competitividade, impondo fazer as adequações necessárias 

no ambiente onde tais equipamentos serão instalados a fim de ampliar a 

competição. 

 

Quanto ao item 1, a Administração informou que o espaço físico 

poderia ser aumentado, contudo, além de oneroso, esse aumento ocuparia outras 

áreas importantes da Central de Materiais, como o vestiário e o próprio espaço da 

denominada "área suja", onde a máquina seria alocada. Justifica também que a 

adequação do espaço exigiria um tempo significativo, bem como interromperia os 

serviços da central de materiais, os quais são essenciais para o perfeito 

funcionamento do Hospital. 



 

85 

Em relação ao item 2, a direção do HUOP esclarece que, tendo em 

vista a urgência na aquisição, pois destinada ao uso relacionado a pacientes da 

COVID-19, por conta da alta demanda de materiais da UTl-COVID, não havia tempo 

suficiente para mais cotações. Reconhece que um dos casos cotados, o valor se 

mostrou bastante competitivo e atendia às dimensões (Empresa Sanders modelo 

WDS200D e WDS-380D), porém a porta do equipamento possuía abertura 

basculante, o que impede a manobra com os carinhos de carga, pois ao abrir ocupa 

um espaço precioso de área. 

E quanto ao item 3, a Entidade informa que as dimensões definidas 

não afetarão futuros processos, desde que tenha prazo razoável para que as 

empresas participantes possam importar ou fabricar equipamentos conforme 

especificado. Reitera que não há como admitir equipamentos com dimensões maiores 

que as já definidas, em razão da limitação de espaço da Central de Materiais. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta 

Inspetoria de Controle. 

Diante da resposta apresentada relativa ao item 1, de que a área pode 

ser adequada, acolhe-se a justificativa para o presente certame, devido à urgência, 

no entanto, é necessário que se planeje realizar tais adequações em momento 

oportuno, uma vez que as cotações demonstraram que podem ser adquiridos 

produtos que atendam ao objeto, mas que possuem pequenas diferenças de medidas, 

no entanto, com custo, significativamente, inferior. 

Quanto ao item 2, a resposta apresentada demonstra que, com 

pequenos ajustes físicos, poder-se-á ampliar a competição, pois outros produtos 

podem se adequar ao objeto da contratação.  

Já no item 3, pelo que se extrai da resposta apresentada e demais 

dados coletados no processo, entende-se que, aproveitando a presente experiência, 

evidenciou-se tanto a possibilidade da ampliação da pesquisa de preço, visto a 

existência de outras empresas fornecedoras de produtos compatíveis, bem como o 
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planejamento e pequenas alterações permitirão a ampliação da competitividade e 

redução de preço nas futuras aquisições. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1. Que em contratações/aquisições futuras sejam realizadas adequações do espaço 

físico, a fim de permitir a instalação de produtos com medidas diversas contidos 

em outras cotações; 

2. A ampliação da pesquisa de preço nas futuras contratações/aquisições, visto a 

existência de outras empresas fornecedoras de produtos compatíveis, bem como 

o planejamento e pequenas alterações permitirão a ampliação da competitividade 

e redução de preço. 

 

4.1.12 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 – HUOP 

 

a) Condição: 

Foi analisado o Pregão Eletrônico nº 11/2020 da UNIOESTE/HUOP, 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços, 

administração e gestão de dados dos processos e boas práticas no reprocessamento 

de produtos para a saúde para atender às necessidades do centro de materiais e 

esterilização do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. 

Foram verificadas preliminarmente as situações que se passa a 

detalhar: 

1. O objeto ora licitado trata de serviço especializado, de 

natureza complexa. Essa afirmação pode ser constatada no item IV, do Termo de 

Referência (Anexo VI, do edital), ao justificar a não adoção do tratamento diferenciado 

para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ao afirmar que “o objeto desta 

licitação não é passível de divisibilidade, tendo em vista a complexidade do serviço a 

ser contratado”. 
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Em razão disso, a modalidade Pregão não se aplicaria ao presente 

caso. Não se trata de serviço comum, como pintura de paredes, troca de piso 

cerâmico, entre outros, passíveis de serem licitados pela modalidade Pregão.  

A modalidade adotada nesse procedimento afronta expressamente os 

arts. 37, § 5.º, e 45, caput, da Lei Estadual nº 15.608/2007, segundo os quais o pregão 

se aplica apenas às contratações de bens e serviços comuns: “aqueles cujos padrões 

de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital com base 

nas especificações usuais praticadas no mercado”. 

Portanto, é necessário que a Entidade adote as medidas prontamente 

cabíveis para a devida regularização e os esclarecimentos que entender serem cabíveis. 

2. De acordo com o item 7.8.14 do edital, a proponente deverá 

apresentar junto à proposta de preço, planilha de composição de custos discriminando 

valores a serem aplicados mensalmente em: A - Disponibilização de equipamentos 

para processamento de produtos para saúde; B - Manutenções e 

qualificações/calibrações dos equipamentos HUOP; C - Disponibilização de 

hardwares, softwares e licenças; D - Fornecimento de insumos, correlatos e 

saneantes; E- Fornecimento de equipamento de proteção individual; F - Análise 

qualitativa da água; G - Equipe técnica residente* detalhamento de custos com o 

recurso humano disponibilizado; H – Gestão do processo informatizado; I – Operação, 

organização e logística; J – Custos fixos, encargos, depreciação, implantação, 

instalações, tributos, taxas e impostos. 

Vale lembrar que, segundo dispõe o art. 12, VI, da Lei Estadual nº 

15.608/2007, um dos requisitos para licitação de obras e serviços é a estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro, detalhado em planilhas que expressem a 

composição de seus custos unitários. 

Além disso, caso fosse aceita a modalidade pregão, a fase interna 

deveria conter obrigatoriamente orçamento detalhado, considerando os preços 

praticados no mercado (art. 49, III, da Lei Estadual nº 15.608/2007). 

Por fim, o art. 69, III, ‘b”, do mesmo diploma legal, exige que o edital 

contenha orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. 
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Como se pode verificar, a legislação exige que o instrumento 

convocatório contenha a planilha orçamentária, sendo assim, a sua elaboração é de 

responsabilidade exclusiva da administração pública e não do licitante.  

Portanto, é necessário que a Entidade exclua a exigência editalícia 

contida no item 7.8.14, bem como elabore a indispensável planilha de custos, com a 

individualização de cada item que compõe o objeto (descrição, unidade, quantidade, 

preço máximo unitário e total), a fim de viabilizar inclusive a formação de preços. 

3. Não foi localizado o cronograma físico-financeiro definidor do 

prazo de execução, documento este informando o desenvolvimento dos serviços a 

serem executados ao longo do tempo de duração da avença, ao menos para a sua 

fase de implantação.  

De acordo com o contido no art. 7.º, § 2.º, III, da Lei nº 8.666/1993, 

“as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver previsão de 

recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 

obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo 

com o respectivo cronograma.” 

Segundo o mesmo diploma legal, o instrumento convocatório deve 

indicar, obrigatoriamente, as condições de pagamento, prevendo “cronograma de 

desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos 

financeiros” (art. 40, XIV, b). Logo, não se pode iniciar certame licitatório cujo objeto 

seja a implantação de serviço complexo e especializado sem este indispensável 

documento técnico. 

Diante disso, é necessário que a UNIOESTE apresente justificativa 

plausível diante da falta do cronograma físico-financeiro, e, sendo o caso, adote as 

medidas adequadas para a regularização do procedimento licitatório (arts. 7.º, § 2.º, 

III, 40, XIV, “b” e art. 55, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993). 

4. Os itens 12.7 e 12.8, ambos do Edital, exigem que a 

proponente apresente, juntamente com sua proposta, Atestado de Visita Técnica, 

conforme modelo constante no Anexo II.  

É importante destacar que a finalidade da vistoria prévia é propiciar 

ao proponente o exame de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para 
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que tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o 

custo, preparação da proposta e execução do objeto.  

Contudo, a visita técnica acaba restringindo a participação de 

interessados, em virtude de acarretar ônus àqueles que se encontram em localidades 

distintas do lugar da execução do objeto contratual. Em virtude disso, o TCU vem 

entendendo que, para que a vistoria seja legal, é imprescindível a demonstração da 

indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do contrato, à luz do 

disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (Acórdão nº 906/2012 – 

Plenário), o que, a princípio, não fica evidenciado.  

Vale lembrar ainda que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, 

incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação (art. 3.º, § 1.º, da Lei nº 

8.666/1993). 

Portanto, o instrumento convocatório estabelece a obrigatoriedade de 

se realizar essa vistoria, a qual, tendo em vista a complexidade do objeto licitado, 

deveria ser em tese FACULTATIVA, com a ressalva expressa de que a licitante, arque 

com os riscos inerentes a sua proposta, caso não venha a conhecer o local indicado 

para execução dos serviços.  

É necessário que a Entidade esclareça se houve justificação técnica 

a respeito da adoção dessa exigência (vistoria) previamente à publicação do Edital, 

juntando cópia do referido documento. Caso contrário, deverá proceder à devida 

adequação junto ao instrumento convocatório.  

5. O item 12.9, do Edital, prevê que, para efeito de aptidão 

técnica, as características mínimas a serem comprovadas pelos licitantes referem-se 

à execução de serviço “compatível com o objeto deste processo e com, no mínimo, 

50% das quantidades descritas nos anexos do edital”. 

De acordo com o art. 76, § 2.º, da Lei Estadual nº 15.608/2007:  

a exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á, alternativa ou 
conjuntamente, à apresentação pelo licitante de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 
(sem grifo no original). 
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Neste sentido, o TCU tem decidido que a comprovação de experiência 

em índice superior a 50% dos quantitativos a executar é exigência excessiva, a 

restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação, salvo em casos 

excepcionais, cujas justificativas devem estar tecnicamente explicitadas, seja no 

processo licitatório, seja no próprio edital e seus anexos (Acórdãos do TCU – Plenário 

– nº 1284/2003, 2088/2004, 2656,2007, 608/2008, 2215/2008, 2099/2009, 2147/2009, 

1432/2010 e 1552/2012). Aparentemente, o edital seguiu essa orientação. 

Contudo, considerando-se que o instrumento convocatório não 

contém planilhas orçamentárias, em que se possa constatar os preços unitários e 

totais para cada item que compõe o objeto do presente certame, não se pode verificar 

quais são as parcelas de maior relevância e valor significativo para a presente 

contratação. 

Vale lembrar que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, 

incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação (art. 3.º, § 1.º, da Lei nº 

8.666/1993), devendo ainda respeitar os princípios norteadores da administração 

pública (art. 5.º, da Lei Estadual nº 15.608/2007). 

Portanto, é necessário que a Entidade, além de apresentar as 

indispensáveis planilhas orçamentárias, conforme já pontuado (questionamento nº 02), 

exija que a comprovação de aptidão técnica incida apenas nos itens de maior relevância 

e valor significativo, a fim de não tornar a exigência restritiva à participação no certame. 

6. A cláusula sexta, da Minuta do Contrato (Anexo V, do edital), 

ao fixar o prazo de vigência do instrumento contratual, não estabelece a partir de 

quando se dará o início desta contagem. 

De acordo com o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, que 

estabelece normas gerais sobre licitações, a publicação resumida do instrumento de 

contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para 

sua eficácia.  

É necessário que a Entidade estabeleça que o prazo de vigência do 

contrato será contado a partir da publicação do seu resumo na imprensa oficial, 

conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
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7. Como a fase interna do certame foi disponibilizada no sítio 

eletrônico do HUOP, foi possível verificar como foi realizada a pesquisa e formação 

de preços da presente licitação. Porém, conforme será tratado nos apontamentos a 

seguir, algumas inconformidades constatadas merecem melhor explicação por parte 

da UNIOESTE: 

a) De acordo com o art. 10, § 1.º, do Decreto Estadual nº 

4.993/2016, “deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível 

com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a 5 (cinco) dias 

úteis”. Contudo, pela análise da fase interna, verifica-se que foi encaminhada consulta 

aos potenciais fornecedores no dia 18/11/2019 com prazo de resposta de apenas um 

dia útil (fls. 39/44). Em razão da complexidade do objeto, o prazo exíguo para o 

encaminhamento do orçamento pode trazer consequências negativas para o certame, 

como preços não condizentes com o de mercado; 

b) Para a orçamentação, é extremamente recomendável que a 

Entidade encaminhe para os prestadores de serviço planilha orçamentária, com a 

individualização de cada item que compõe o objeto (descrição, unidade, quantidade), 

a fim de viabilizar a formação de preços. Ressalta-se que o então Diretor Geral do 

HUOP solicitou o detalhamento da planilha de custos (fl. 89). Porém, esta, além de 

não ter sido encaminhada aos prestadores de serviço, não foi elaborada com o 

detalhamento necessário (fl. 94); 

c) Com exceção da Comercial 3 Albe Ltda., as demais empresas 

consultadas possuem em seu objeto social somente comércio, aluguel e manutenção 

de equipamentos médicos, conforme se verifica pelo comprovante de inscrição no 

CNPJ. Além disso, apenas a empresa Dibrax possui locação de mão de obra 

temporária, assim como a Comercial 3 Albe é a única que possui desenvolvimento e 

licenciamento de programas de computador customizáveis e suporte técnico, 

manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Assim, a maioria das 

empresas consultadas não poderia executar regularmente o objeto ora licitado, nem 

com a possibilidade de subcontratação dos serviços e fornecimento listados no item 

16.8.3 do edital. 
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É necessário que a Entidade apresente esclarecimentos que entender 

pertinentes, inclusive quanto ao motivo que levou à consulta às empresas que 

forneceram orçamento.  

8. As multas previstas no instrumento convocatório possuem 

percentuais exorbitantes, considerando-se o valor total estimado da contratação. Por 

exemplo, se a contatada entrar em mora, o percentual será de 1% do valor da 

contratação por dia de atraso. Se o contrato for fixado em R$ 3.000.000,00, a 

prestadora do serviço ficará obrigada a pagar R$ 30.000,00, caso atrase um único dia.  

Além disso, as sanções devem ser previamente fixadas no edital, 

tomando-se por base as obrigações a serem assumidas pela contratada, com nível 

de detalhamento adequado para viabilizar eventual penalização. 

Portanto, é necessário que haja uma revisão das sanções estipuladas 

no instrumento convocatório, bem como dos percentuais das multas a serem 

aplicadas, a fim de não afugentar eventuais interessados em participar da licitação. 

9. O aviso da licitação devidamente publicado nos veículos de 

comunicação previstos na legislação possui o condão de divulgar o certame e 

despertar o interesse de eventuais empresas em contratar com a administração 

pública. 

Nesse sentido, é necessário esclarecer a razão pela qual o valor 

máximo da licitação não consta nos avisos de licitação realizados pelo Hospital 

Universitário, em especial quanto ao Pregão Eletrônico nº 11/2020, considerando-se 

ser informação relevante para ampliar a competitividade e, consequentemente, 

melhorar as propostas ofertadas para a administração pública. 

10. Na fase interna do certame, não foram localizados os 

seguintes documentos previstos no art. 40, da Lei Estadual nº 15.608/2007: 

Art. 40. A licitação iniciar-se-á com a abertura de processo administrativo 
devidamente autuado, protocolado e numerado, devendo observar e registrar 
o seguinte: 

I - fase interna, compreendendo: 

[...] 

c) estimativa do impacto orçamentário-financeiro do valor estimado do objeto 
no exercício em curso e nos dois subseqüentes; 

d) declaração do ordenador de despesa de que o valor estimado do objeto 
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 
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compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

[...] 

f) parecer jurídico; 

g) orçamentos detalhados; 

[...] 

j) autorização do agente público competente 

 

Portanto, é necessário que a Entidade apresente justificativa, diante 

da falta ou não disponibilização dos documentos indicados. 

 

b) Critério:  

A modalidade de pregão se aplica apenas às contratações de bens e 

serviços comuns: “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos no edital com base nas especificações usuais praticadas no 

mercado”, conforme arts. 37, § 5.º, e 45, caput, da Lei Estadual nº 15.608/2007.  

Segundo dispõe o art. 12, VI, da Lei Estadual nº 15.608/2007, um dos 

requisitos para licitação de obras e serviços é a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro, detalhado em planilhas que expressem a composição de seus custos 

unitários. 

Além disso, na modalidade pregão, a fase interna deve conter 

obrigatoriamente orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 

mercado (art. 49, III, da Lei Estadual nº 15.608/2007) e o art. 69, III, ‘b”, do mesmo 

diploma legal, exige que o edital contenha orçamento estimado em planilhas de 

quantitativos e preços unitários. 

De acordo com o contido no art. 7.º, § 2.º, III, da Lei nº 8.666/1993:  

as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver previsão 
de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro 
em curso, de acordo com o respectivo cronograma. 

 

Segundo o mesmo diploma legal, o instrumento convocatório deve 

indicar, obrigatoriamente, as condições de pagamento, prevendo “cronograma de 

desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos 

financeiros” (art. 40, XIV, b). 
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É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 

atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo da licitação (art. 3.º, § 1.º, da Lei nº 8.666/1993). 

De acordo com o art. 76, § 2.º, da Lei Estadual nº 15.608/2007:  

a exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á, alternativa ou 
conjuntamente, à apresentação pelo licitante de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 
(sem grifo no original). 

 

Quanto ao prazo de vigência do contrato, deve-se observar o disposto 

no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

De acordo com o art. 10, § 1.º, do Decreto Estadual nº 4.993/2016, 

“deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compatível com a 

complexidade do objeto a ser licitado, o qual não será inferior a 5 (cinco) dias úteis”. 

Finalmente, o art. 40, da Lei Estadual nº 15.608/2007, prevê: 

Art. 40. A licitação iniciar-se-á com a abertura de processo administrativo 
devidamente autuado, protocolado e numerado, devendo observar e 
registrar o seguinte: 

I - fase interna, compreendendo: 

[...] 

c) estimativa do impacto orçamentário-financeiro do valor estimado do 
objeto no exercício em curso e nos dois subseqüentes; 

d) declaração do ordenador de despesa de que o valor estimado do objeto 
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

[...] 

f) parecer jurídico; 

g) orçamentos detalhados; 

[...] 

j) autorização do agente público competente 

 

c) Causa:  

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da 

elaboração do edital analisado. 
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d) Efeito:  

A ausência do atendimento à legislação quando da elaboração do 

edital pode levar à apresentação de propostas incoerentes e inadequadas referente 

ao objeto a ser contratado, passível de gerar prejuízo ao erário. 

 

e) Manifestação da Entidade:  

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – 

APA nº 13.898 – solicitando manifestação da UNIOESTE quanto à situação verificada. 

A entidade apresentou resposta nos seguintes termos:  

Com relação ao questionamento do ponto (1) afirmou que o termo 

complexidade empregado para justificar a não divisibilidade dos itens teve o objetivo 

de demonstrar que os serviços a serem prestados devem ser concatenados entre si, 

sendo que se houvesse duas empresas prestando o serviço, o conjunto objeto da 

licitação estaria prejudicado, pois são serviços interdependentes. Indicou que o termo 

complexidade teve objetivo de demonstrar tratar-se de serviço específico que contém 

muitos elementos ou aspectos diversos, com diferentes formas de inter-relação, mas 

não complexo em termos de execução. 

 Dessa forma, entendem que é possível licitar o objeto na modalidade 

pregão. Esclarecem que o objeto já foi licitado na modalidade pregão pela 

Universidade Estadual de Londrina e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do 

Estado de Minas Gerais (IPMSEG), Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Hospital 

Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA/ES). 

Quanto ao ponto (2) a entidade afirmou que excluirá a exigência 

contida no item 7.8.14 do edital e elaborará planilha de composição de custos com 

individualização de cada item que compõe o edital. 

Acerca do ponto (3) a entidade atestou que será elaborado 

cronograma físico financeiro. 

Relativamente ao ponto (4) a entidade relatou que anteriormente à 

publicação do edital foi solicitado ao responsável técnico que justificasse a 

necessidade da realização de visita técnica, conforme consta na fl.100 do processo. 

Apontou que a visita técnica visa certificar que a empresa licitante visitou o local onde 

serão executados os serviços, CME do HUOP, tomando conhecimento de todos os 
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aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do objeto, não 

podendo posteriormente alegar desconhecimento de eventuais dificuldades.  

Informou que a empresa contratada deverá fornecer equipamentos, 

prestar serviços de manutenção, calibração e qualificação dos equipamentos (Anexo 

III – Termo de referência) ofertados pela contratada, dos existentes na instituição e 

daqueles que vierem a ser adquiridos pela contratante para substituição ou melhoria 

do parque de máquinas; deverá fornecer hardwares, softwares e licenças para o 

processo de rastreabilidade e gestão do processo informatizado; deverá fornecer 

insumos, equipamentos de proteção individual e análise laboratorial da qualidade da 

água garantindo a segurança e qualidade do processo; além de equipe técnica 

residente para acompanhar, corrigir fluxos e orientar a execução dos serviços.  

Nesse sentido, questionou que dado detalhamento do objeto, dos 

processos a serem executados e do investimento a ser planejado e mensurado para 

elaboração da proposta, como poderia a administração dispensar a visita técnica? 

Entendeu que dispensar a visita técnica contribui para a formulação inadequada da 

proposta e, sabidamente, propostas mal elaboradas são a principal causa de 

rescisões e revisões contratuais. 

Com relação ao ponto (5) a entidade afirmou que o edital será 

alterado com a solicitação de atestado de capacidade técnica das parcelas de maior 

relevância,  

Quanto ao ponto (6) a entidade alegou que será incluído na minuta 

do edital que o prazo de vigência do contrato será contado a partir da publicação do 

seu resumo na imprensa oficial. 

Em pertinência ao ponto (7) a entidade apontou que, após análise 

dos questionamentos, o processo será remetido ao Setor de Compras a fim de suprir 

os apontamentos do Tribunal de Contas. Salientou a especificidade do processo em 

questão e devido a isso, optou por uma análise mais aprofundada, embasada nos 

apontamentos apresentados pelo Tribunal de Contas. 

Quanto ao ponto (8) a entidade aduziu que, os percentuais são 

padrão de todos os editais, mas que solicitarão uma revisão jurídica e da Direção 

Administrativa dos percentuais. 
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Em relação ao ponto (9) a entidade informou que passará a incluir no 

extrato de publicação do edital o valor total das licitações. 

Finalmente, em resposta ao ponto (10) a entidade informou que 

quando o processo foi digitalizado ainda não havia tramitado para autorizações quanto 

a publicação do edital e no momento de disponibilizar o edital, por um erro, não foram 

digitalizados os documentos de autorização e incluídos no arquivo, sendo que 

encaminharam em anexos tais documentos, bem como já disponibilizaram no site de 

licitações do HUOP. 

A entidade informou ainda que, em razão dos pontos indicados no 

APA nº 14.011, providenciará suspensão do certame para realizar as adequações 

necessárias e posterior republicação do edital.  

Afirmou, também, que o processo retornará à equipe técnica para 

adequações no termo de referência e que serão realizadas novas cotações de preços, 

para atendimento às recomendações contidas no presente Apontamento. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta 

Inspetoria de Controle. 

Com relação ao ponto (1) a justificativa da entidade não pode ser 

acatada, uma vez que a complexidade do objeto fica explícita inclusive em trechos 

extraídos da resposta da entidade ao item 4 deste mesmo APA, feita nos seguintes 

termos: “Neste sentido, dado detalhamento do objeto, dos processos a serem 

executados e do investimento a ser planejado e mensurado para elaboração da 

proposta, como poderia a administração dispensar a visita técnica?” 

Ademais, neste ponto reforça-se a contrariedade entre a declaração 

da entidade licitante do laborioso processo para a elaboração de proposta ao certame 

e do prazo de um dia disponibilizado na fase interna para os potenciais fornecedores 

encaminharem orçamento para a formação do preço. Tal ponto foi tratado 

individualmente no item 7 do presente APA. 

Aponta-se ainda, a diversidade de áreas envolvidas nesta mesma 

contratação (TI, Análises Laboratoriais, Cessão de mão de Obra, Fornecimento de 
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Equipamentos) e se tal não bastasse, a defesa da utilização do Pregão para o certame 

telado estaria ainda mais prejudicada pelo exíguo prazo entre a publicação do edital 

e a abertura do certame (08 dias úteis). Não há nessa modalidade licitatória tempo 

hábil para que os eventuais interessados possam receber o edital e se preparar 

adequadamente para esta licitação.  

Quanto ao ponto (2), face à suspensão do certame, bem como o 

comprometimento da entidade com a adequação do edital, opina-se pela abertura de 

monitoramento para verificação do atendimento deste apontamento. 

Acerca do ponto (3), face à suspensão do certame, bem como o 

comprometimento da entidade com a adequação do edital, opina-se pela abertura de 

monitoramento para verificação do atendimento deste apontamento. 

Em relação ao ponto (4), a visita técnica, via de regra, deve ser 

facultativa, sendo obrigatória apenas em casos muito especiais. 

Desta feita, conforme apontado no APA, caso seja mantida a 

imperatividade da visita técnica deve a entidade licitante fundamentar adequadamente 

a exigência no novo edital a ser publicado. 

Face à suspensão do certame, opina-se pela abertura de 

monitoramento para verificação do atendimento deste apontamento. 

Com relação ao ponto (5), face à suspensão do certame, opina-se 

pela abertura de monitoramento para verificação do atendimento deste apontamento. 

Quanto ao ponto (6), como houve a suspensão do certame, opina-se 

pela abertura de monitoramento para verificação do atendimento deste apontamento. 

Quanto ao ponto (7), como houve a suspensão do certame, opina-se 

pela abertura de monitoramento para verificação do atendimento deste apontamento. 

Quanto ao ponto (8), a justificativa apresentada pela entidade não 

pode ser acatada, visto que um dos objetivos da previsão de sanções nos contratos 

administrativos é o efeito preventivo, incentivando que as partes cumpram as 

obrigações disciplinadas no instrumento contratual. Certamente, este efeito é melhor 

atingido quanto maior a clareza acerca de quais comportamentos ensejam 

descumprimento dessas obrigações. 
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Assim sendo as multas devem ser estipuladas de acordo com as 

cláusulas do contrato, sendo que multas exorbitantes, tornam-se inócuas posto que 

inexequíveis pela administração ante a inviabilidade da aplicação das sanções. 

Dessa maneira, é recomendável que a entidade licitante, 

especialmente nos contratos de prestações continuadas especifique de maneira mais 

detalhada e de acordo com as particularidades do objeto quais as hipóteses de 

descumprimento contratual e as respectivas sanções. 

Quanto ao ponto (9), não obstante a concordância da entidade no 

cumprimento da obrigação de indicar o valor total da licitação no extrato de publicação 

do edital, é possível perquirir que essa prática é reiterada nos diversos campus da 

UNIOESTE, desta feita, sugere-se a emissão de RECOMENDAÇÃO ao Magnífico 

Reitor para o atendimento desta obrigação em todas as estruturas e campi da 

UNIOESTE que operacionalizam licitações. 

Quanto ao ponto (10), no arquivo anexo contendo a fase interna da 

licitação, não foi possível encontrar os documentos relativos ao artigo 40 da Lei 

15.608/2007, relacionados: 

• declaração do ordenador da despesa de que o valor estimado do objeto tem 

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

(alínea “d”);   

• parecer jurídico (alínea “f”);  

• orçamentos detalhados (alínea “g”); 

• autorização do agente público competente (alínea “j”). 

Ante a ausência de remessa dos documentos indispensáveis à 

correta tramitação do processo licitatório, não se considera regularizado o presente 

item. 

Face à suspensão do certame, bem como o comprometimento da 

entidade com a adequação do edital, opina-se pela abertura de monitoramento para 

verificação do atendimento às recomendações abertas no APA nº 13.898. 
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g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1) Que a Entidade não adote a modalidade pregão na presente licitação, em 

virtude de afrontar expressamente o contido nos arts. 37, § 5.º, e 45, caput, 

ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

2) Que a Entidade, caso seja excepcionalmente mantida a exigência de visita 

técnica obrigatória, fundamente e demonstre tecnicamente no novo edital a ser 

publicado a indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do 

contrato, à luz do disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 

(Acórdão nº 906/2012 – Plenário TCU); 

3) Que a Entidade, especialmente nos contratos de prestações continuadas, 

especifique de maneira mais detalhada e de acordo com as particularidades do 

objeto quais as hipóteses de descumprimento contratual e as respectivas 

sanções, estabelecendo-se percentuais de multa razoáveis e proporcionais, 

com o intuito de viabilizar penalização futura e não afugentar eventuais 

interessados em participar da licitação; 

4) Que a Entidade passe a constar o valor máximo de suas licitações nos avisos 

de publicação realizados por todos os Campi, em razão de ser informação 

relevante para ampliar a competitividade e, consequentemente, melhorar as 

propostas ofertadas para a administração pública; 

5) Que a Entidade, ante a ausência de remessa dos documentos solicitados e 

considerados indispensáveis para a correta tramitação do processo licitatório, 

verifique em todos os procedimentos a observância do contido no art. 40, da 

Lei Estadual nº 15.608/2007, disponibilizando a documentação correlata em 

seu sítio eletrônico. 

 

4.1.13 CONCORRÊNCIA Nº 06/2020 – REITORIA 

a) Condição: 

Foi analisado o edital da Concorrência nº 06/2020 da UNIOESTE/ 

Reitoria, cujo objeto é a empreitada por preço unitário, para a execução de 
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infraestrutura de rede lógica e comunicação da UNIOESTE (campi de Marechal 

Cândido Rondon e Toledo). 

Foram verificadas preliminarmente as situações que se passa a 

detalhar: 

1. Segundo destacado em estudo preliminar elaborado por Analista de Controle 

da área de Engenharia deste Tribunal de Contas, o critério de julgamento adotado no 

instrumento convocatório é o de menor preço global (item 10.1). Isto é, a proponente 

deverá apresentar sua proposta para o conjunto das três obras que compõem o objeto 

da presente licitação, sob pena de ser desclassificada. 

Ressalta-se que essas três obras ocorrerão em prédios diferentes, 

dois deles em Marechal Cândido Rondon, distantes entre si de mais de 1 km, e um 

prédio em Toledo, distante quase 40 km dos dois outros prédios.  

Além disso, de acordo com o item 8.1 c), do edital, o prazo para a 

execução das três obras é de 60 dias. Verifica-se que os serviços serão simultâneos 

nos três prédios mencionados, uma vez que os três cronogramas possuem 

percentuais previstos para medições aos 30 dias e aos 60 dias, contados do início das 

obras. 

Logo, o objeto licitado, conjunto de três obras diferentes de instalação 

de cabeamento para conexão lógica (computacional), é divisível. Na realidade, o 

objeto licitado já foi informalmente dividido no edital, tanto que a obra em cada prédio 

diferente tem seu próprio projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma. 

A reunião das três obras diferentes em um único lote não oferece 

economia de escala porque são três obras distintas. Não se trata de executar várias 

repetições de um mesmo projeto. Trata-se de execução de três projetos diferentes, 

em prédios diferentes. 

Do ponto de vista técnico, se as obras forem executadas por 

empresas diferentes, não haverá prejuízo para o conjunto, contanto que em cada 

prédio atue apenas uma empresa.  

Em síntese: 
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- o conjunto de obras é divisível em três lotes, cada lote referente à obra em 

um dos três prédios, que são independentes e separados entre si (de mais de 1 km, 

na mesma cidade e de quase 40 km, em outra cidade); 

- a divisão em três lotes não acarreta prejuízo para o conjunto ou complexo, 

do ponto de vista técnico, contanto que em cada prédio atue apenas uma empreiteira; 

- a divisão em três lotes não acarreta perda de economia de escala porque 

são três obras em prédios diferentes e distantes entre si, segundo três projetos e 

orçamentos diferentes. 

Contudo, não consta no instrumento convocatório quaisquer 

justificativas para a adoção do critério de julgamento de menor preço global (lote 

único). 

De acordo com a Súmula nº 247 do TCU:  

é obrigatória a admissão da adjudicação por item e, não, por preço global, 
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, o fornecimento ou a aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação se adequar a essa 
divisibilidade. (sem grifo no original) 

 

Como as três obras que compõem o objeto, em tese, são plenamente 

divisíveis, não havendo risco de perda de economia de escala, a Entidade deveria 

adotar o critério de julgamento de menor preço por lotes. 

2. O item 7.1.3, do Edital, prevê que, para efeito de comprovação de qualificação 

técnica, as características mínimas a serem comprovadas pelos licitantes devem 

referir a uma experiência anterior de “execução de instalação de rede lógica em 

edificação de ÓRGÃO PÚBLICO, e/ou COMERCIAL e/ou INDUSTRIAL (pelo menos 

em uma destas três características), com no mínimo 100 pontos”.  

De acordo com o art. 76, § 2º, da Lei Estadual nº 15.608/2007:  

A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á, alternativa ou 
conjuntamente, à apresentação pelo licitante de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 
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Nesse sentido, o TCU tem decidido que a comprovação de 

experiência em índice superior a 50% dos quantitativos a executar é exigência 

excessiva, a restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação, salvo em 

casos excepcionais, cujas justificativas devem estar tecnicamente explicitadas, seja 

no processo licitatório, seja no próprio edital e seus anexos (Acórdãos do TCU – 

Plenário – nº 1284/2003, 2088/2004, 2656,2007, 608/2008, 2215/2008, 2099/2009, 

2147/2009, 1432/2010 e 1552/2012). 

Contudo, de acordo com os projetos e orçamentos das três obras, a 

quantidade de tomadas de rede RJ45 a serem instaladas é: 

- Lote (Item 01 - CPEDTCA, em Marechal Cândido Rondon): 71 tomadas; 

- Lote (Item 02 - História e Geografia, em Mal. C. Rondon): 192 tomadas; 

- Lote (Item 03 – PGDFRON, em Toledo): 111 tomadas. 

Então, levando-se em consideração a necessidade de observância do 

apontamento 01 (critério de julgamento de menor preço por lotes), a experiência 

mínima requerida para habilitação técnica deveria ser de  

- Lote (Item 01 - CPEDTCA, em Marechal Cândido Rondon): 35 tomadas; 

- Lote (Item 02 - História e Geografia, em Mal. C. Rondon): 96 tomadas; 

- Lote (Item 03 – PGDFRON, em Toledo): 55 tomadas. 

3. No sítio eletrônico da Entidade, foram constatados 3 pares de arquivos com 

nomes e tamanhos idênticos: 

- dois arquivos com nome “Projeto Rede Lógica.pdf”; 

- dois arquivos com nome “Memorial Descritivo CPDTECA.pdf”(sic); e 

- dois arquivos com nome “Orçamentos – Cronograma.pdf”. 

Para apresentar uma proposta bem embasada, o licitante precisaria 

comparar os arquivos de cada par citado para verificar se são realmente iguais em 

todos os detalhes, o que é tarefa hercúlea, imprecisa e não exigível de um licitante. E, 

se o licitante detectar ou achar que detectou diferenças entre os arquivos de um par, 

ficaria a ele a dúvida sobre que arquivo adotar como válido para a licitação. Neste 

caso, inevitavelmente, haveria a protocolização de pedido de esclarecimentos.  
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4. De acordo com a cláusula décima quarta da Minuta do Contrato (Anexo XIII, 

do edital), o prazo de vigência contratual é fixado em 120 dias. 

Além disso, a cláusula sétima estabelece o prazo de execução das 

obras em 60 dias e o período de observação entre os recebimentos provisório e 

definitivo é fixado em 60 dias. 

Desse modo, o prazo de vigência do contrato não inclui qualquer 

possibilidade de eventuais atrasos nas obras.  

 

b) Critério:  

Sobre o critério de julgamento de menor preço por lotes, de acordo 

com a Súmula nº 247 do TCU:  

é obrigatória a admissão da adjudicação por item e, não, por preço global, 
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, o fornecimento ou a aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação se adequar a essa 
divisibilidade. (sem grifo no original) 

 

Sobre capacitação técnica, deve-se observar o disposto no art. 76, 

§ 2.º, da Lei Estadual nº 15.608/2007:  

A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á, alternativa ou 
conjuntamente, à apresentação pelo licitante de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

 

Quanto à publicação e disponibilização do edital e de seus anexos, 

art. 31, §§ 2.º, II, e 3.º, da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

 

c) Causa:  

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da 

elaboração do edital analisado. 
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d) Efeito:  

A ausência do atendimento à legislação quando da elaboração do 

edital pode levar à apresentação de propostas incoerentes e inadequadas referente 

ao objeto a ser contratado, passível de gerar prejuízo ao erário. 

 

e) Manifestação da Entidade:  

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – 

APA nº 14.740 – solicitando manifestação da UNIOESTE quanto à situação verificada. 

Por meio do arquivo intitulado “Anexo I – Memo 237 – 2020.pdf”, o Diretor de 

Planejamento Físico apresenta as justificativas conforme seguem: 

Em relação ao item 1: 

Nota-se que, embora em locais distintos, trata-se dos mesmos 
serviços/insumos a serem executados/instalados em todos os itens do objeto 
deste certame. 

Neste sentido, o tratamento como único objeto, visa, a economia de escala 
no procedimento licitatório, pois, como é de conhecimento popular e 
regramento de mercado, a aquisição de diversas unidades pode muitas vezes 
proporcionar desconto superior à aquisição de uma única unidade. 

 

Quanto ao item 2: 

 

No entendimento, de objeto único a ser executado e entregue pela 
contratada, muito embora em edificações distintas, deverá a licitante 
comprovar que possui experiência para execução do objeto em tela: 
“Execução de Infraestrutura de Rede Lógica e Comunicação da Unioeste 
(Campi de Marechal Cândido Rondon e Toledo)”.  

Conforme verifica-se em planilhas/projetos, e citado pelo analista do TCE, a 
quantidade total de pontos/tomadas de rede lógica a serem instalados nos 
três itens que compõem o lote e objeto do certame, é de 374 elementos. 

Portanto, a solicitação de comprovação de qualificação técnica, 
demonstrando a instalação de rede lógica com no mínimo 100 pontos é válida 
e factível, não enquadrando-se como exigência excessiva e de caráter 
restritivo ao entendimento do TCU, tendo em vista corresponder a menos de 
50% dos quantitativos a serem executados. 

 

Em relação ao item 3: 

De fato, constam no sítio eletrônico da Universidade, arquivos com nomes 
idênticos, porém, não há necessidade de comparação minuciosa e incerta de 
arquivos para verificação e distinção. A simples abertura do arquivo já 
demonstra a qual item do objeto da licitação se refere, não gerando 
empecilhos ou morosidade ao proponente. 
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E, finalmente, quanto ao item 4:  

Considerando que o prazo de execução da obra é de 60 dias corridos e o 
prazo de vigência do contrato é de 120 dias corridos, sabendo que o período 
de recebimento definitivo do objeto, dar-se-á 60 dias após o recebimento 
provisório do mesmo, o apontamento realizado pelo analista do TCE é 
pertinente, porém, esclarecemos que, caso eventuais atrasos ocorram no 
decorrer da execução da obra, a futura contratada, devidamente embasada, 
poderá solicitar dilação do prazo de execução da obra e, em caso de aceite 
pela contratante, poderá ser efetuada, assim como a prorrogação da 
vigência. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade:  

Após análise dos argumentos apresentados pela UNIOESTE, seguem 

as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta 

Inspetoria de Controle. 

Quanto ao item 01, conclui-se que apesar de haver similaridade entre 

materiais, a economia de escala não ocorre porque não se trata de licitação para 

aquisição de materiais. Trata-se aqui de obras que incluem materiais e mão-de-obra, 

entre outros elementos, para a execução de três projetos diferentes em três prédios 

diferentes em duas cidades diferentes.  

Se o argumento de similaridade de materiais fosse válido para 

justificar a economia de escala em obras diferentes, não seria necessário dividir em 

lotes as construções de três prédios novos em cidades diferentes, todos com estrutura 

e fundação de concreto armado, vedações verticais em alvenaria de blocos cerâmicos 

e cobertura metálica. Nesse caso exemplificado, nos três prédios seriam utilizados os 

mesmos materiais de construção: areia, cimento, pedra britada, aço, cal, blocos 

cerâmicos, telhas metálicas, etc.. Seriam executados serviços semelhantes: 

confecção e lançamento de concreto, confecção e disposição de armaduras, 

execução de paredes de alvenaria, etc.. Mas não seria aceitável licitar as três obras 

em lote único, no caso exemplificado, porque não se trataria de simples aquisição de 

materiais de construção, seriam obras com execução de projetos diferentes em 

prédios diferentes e até em cidades diferentes. 

O argumento apresentado pela Entidade não justifica a adoção de lote 

único porque, no presente caso: 
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- o conjunto de obras é divisível em três lotes, cada lote referente à obra em um 

dos três prédios, que são independentes e separados entre si (de mais de 1 km, 

na mesma cidade e de quase 40 km, em outra cidade); 

- a divisão em três lotes não acarreta prejuízo para o conjunto ou complexo, do 

ponto de vista técnico, contanto que em cada prédio atue apenas uma 

empreiteira; 

- a divisão em três lotes não acarreta perda de economia de escala porque são 

três obras em prédios diferentes e distantes entre si, segundo três projetos 

diferentes e três orçamentos diferentes.  

A manutenção de lote único limita a concorrência e pode resultar em 

ofertas menos vantajosas para a Entidade. 

Para que seja atendida a Súmula nº 247 do TCU, é necessário dividir 

o objeto da licitação em lotes. 

Frente à necessidade de alterações ou complementações de 

informações no Edital, recomendo que seja alterada a data de abertura de propostas 

de modo a atender a legislação (Lei Federal nº 8.666, art. 21, § 2.º e Lei Estadual nº 

15.608, art. 31). 

Já em relação ao item 2, o argumento da Entidade se baseia em seu 

próprio “entendimento, de objeto único a ser executado”. Como mostrado no item 

anterior, não foi justificada a adoção de lote único. Pelo contrário, é necessário licitar 

três lotes. 

Logo, permanece a necessidade de que a exigência de experiência 

do licitante não ultrapasse, para cada obra (lote): 

- Lote (Item 01 - CPEDTCA, em Marechal Cândido Rondon): 35 tomadas; 

- Lote (Item 02 - História e Geografia, em Mal. C. Rondon): 96 tomadas; 

- Lote (Item 03 – PGDFRON, em Toledo): 55 tomadas. 

Portanto, considerando as decisões recursivas do TCU, é necessário 

alterar o edital de modo que a experiência exigida do licitante não ultrapasse 50% da 

quantidade de tomadas de rede RJ45 a serem instaladas em cada um dos lotes. 
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Quanto ao item 3, a Entidade reconhece a disponibilização em seu 

sítio eletrônico de 3 pares de arquivos com nomes e tamanhos idênticos (dois arquivos 

com nome “Projeto Rede Lógica.pdf”, dois arquivos com nome “Memorial Descritivo 

CPDTECA.pdf” e dois arquivos com nome “Orçamentos – Cronograma.pdf”). 

O argumento apresentado na resposta expressa opinião e não elimina 

a necessidade de cada licitante comparar os arquivos de cada par citado para verificar 

se são iguais em todos os detalhes, o que é tarefa hercúlea, imprecisa e não exigível 

de um licitante.  

Assim, mantenho a recomendação de que não sejam fornecidos 

anexos potencialmente redundantes ou repetidos. 

Finalmente, quanto ao item 4, a citada dilação de prazo implica 

aditamento contratual, medida que se evita, sendo destinada a situações imprevistas 

ou imprevisíveis. Não é razoável iniciar uma obra assumindo a provável necessidade 

de aditamento contratual. Além disso, como o aventado e provável aditamento 

contratual depende de “aceite pela contratante”, gera-se desnecessária insegurança 

jurídica para o contratado. 

Assim, mantenho a recomendação de que seja aumentado o prazo de 

vigência do contrato. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1. Que a Entidade abstenha-se de realizar licitações em lote único quando for 

verificado que os serviços licitados poderiam ser plenamente divididos em lotes, 

por serem executados em prédios distintos e distantes entre si, seguindo projetos 

e orçamentos diferentes, em atenção à Súmula nº 247, do TCU, a fim de não 

prejudicar a competitividade do certame; 

2. Que a Entidade, levando-se em consideração a necessidade de modificar o critério 

de julgamento para o menor preço por lotes, altere o edital de modo que a 

experiência mínima requerida para habilitação técnica não ultrapasse 50% da 
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quantidade de tomadas de rede RJ45 a serem instaladas em cada um dos lotes, 

em atenção à parte final da Súmula nº 247, do TCU; 

3. Que a Entidade não forneça aos interessados anexos potencialmente redundantes 

ou repetidos, revisando sempre os arquivos disponibilizados em seu Portal; 

4. Que a Entidade aumente o prazo de vigência do contrato, a fim de englobar, além 

do prazo de execução e dos recebimentos provisório e definitivo, a possibilidade 

de ocorrência de eventuais atrasos nas obras, a fim de restringir o aditamento 

contratual a situações imprevistas ou imprevisíveis.  

 

4.1.14 CREDENCIAMENTO Nº 06/2020 – HUOP 

a) Condição: 

Trata-se de reanálise de processo de contratação na modalidade de 

Chamamento Público nº 06/2020, com base no artigo 24 da Lei Estadual nº 

15.608/2007. 

O objeto é o credenciamento de pessoa jurídica, na área da saúde, 

para prestação de serviço no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. O valor anual 

é de R$ 26.520.975,84 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 

Foram constatadas inconformidades conforme segue: 

1. Ausência de demonstração dos critérios técnicos e do memorial de cálculo 

para definição das necessidades da Administração 

Não constam dos autos do referido procedimento quaisquer 

demonstrativos técnicos, de qual modo a entidade estabeleceu os quantitativos 

previstos no instrumento convocatório, mas apenas indicação das horas, como 

transcrito a seguir: 

 
1.2. O Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP – 
constituirá um “Banco de Profissionais – Médicos e Médicos 
Especialistas”, para atender em caráter de rotatividade, em carga horária 
anual estimada de 156.240 horas de atividades presenciais e 187.488 
horas de atividades de sobreaviso, podendo ser em qualquer hora ou dia 
da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, sendo os serviços 
realizados de acordo com a necessidade e conveniência da instituição nas 
dependências do HUOP, o que também inclui o Ambulatório de 
Especialidades. (sem grifo no original) 
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O art. 24, inciso III, do Decreto Estadual nº 4.507/2009, estabelece a 

necessidade de a área técnica da entidade contratante emitir documento que 

apresente, pelo menos, o “tempo e valores estimados da contratação, incluídos os 

elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados e o Memorial de Cálculo” 

(sem grifo no original). 

2. Exigência de qualificação técnica aparentemente restritiva 

A art. 5.º, caput8, do Decreto Estadual nº 4.507/2009, estabelece que 

o edital de credenciamento deverá conter, entre outros elementos, objeto específico e 

exigências de habilitação em conformidade com o art. 73 da Lei Estadual nº 

15.608/2007. Por sua vez, da leitura do art. 73, II, combinado com o art. 76, § 6.º, do 

referido diploma legal, é possível depreender que são vedadas exigências não 

previstas em lei que inibam a participação na licitação. 

No Chamamento nº 06/2020 é possível observar as seguintes 

exigências: 

Classe Área/Especialidade Especificações 

02 Pronto Socorro 

Formação em medicina e programa de residência 
médica aprovado pelo MEC (pelo menos 01 (um) ano) 
nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica, terapia 
intensiva, medicina de emergência, anestesiologia, 
ortopedia, infectologia ou comprovada atuação em 
serviço de pronto atendimento de nível terciário por 
mais de 02 (dois) anos. 

03 

Ortopedia Pronto-

Socorro (Diurno e 

Noturno) 

Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, com 
título pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia e experiência de 02 (dois) anos em 
Pronto-Socorro, Classe 03 do Sistema Único de 
Saúde. 

04 
Ortopedia Centro-

Cirúrgico (Diurno) 

Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, com 
título pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia e experiência de 02 (dois) anos em 
Pronto-Socorro, Classe 03 do Sistema Único de 
Saúde. 

05 
Ortopedia Centro-

Cirúrgico (Sobreaviso) 

Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, com 
título pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia e experiência de 02 (dois) anos em 
Pronto-Socorro, Classe 03 do Sistema Único de 
Saúde. 

 

8 Art. 5°. O Edital de credenciamento conterá objeto específico, exigências de habilitação, em 
conformidade com o art. 73 da Lei Estadual nº 15.608/07, exigências específicas de qualificação técnica 
(condições e requisitos mínimos de prestação para cada tipo de serviço), regras da contratação, valores 
fixados para remuneração por categoria de atuação, minuta de termo contratual e modelos de 
declarações. 
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11 Obstetrícia  

Médico com Especialização ou Residência em 
Obstetrícia. 
Experiência mínima de dois (02) anos comprovada, 
em gestação de alto risco 

17 

Cirurgia Geral I —

Enfermaria e Centro 

Cirúrgico 

Residência médica em Cirurgia Geral com conclusão 
há mais de 02 anos, registro de título de especialista em 
Cirurgia Geral junto ao CRM/PR e experiência 
comprovada em atendimento de cirurgia de 
emergência e trauma por pelos menos 2 anos após a 
conclusão da residência médica em cirurgia geral, ou 
Residência médica em Cirurgia Geral e Residência 
Médica em Cirurgia do aparelho digestivo ou Cirurgia 
oncológica ou Coloproctologia com comprovação junto 
ao CRM/PR, 

18 

Cirurgia Geral II —

Pronto Socorro e 

Emergência 

Residência médica em Cirurgia Geral com conclusão 
há mais de 02 anos, registro de título de especialista em 
Cirurgia Geral junto ao CRM/PR e experiencia 
comprovada em atendimento de cirurgia de 
emergência e trauma por pelos 02 anos após a 
conclusão da residência médica em cirurgia geral ou 
residência médica em cirurgia geral e residência médica 
em cirurgia do aparelho digestivo ou cirurgia oncológica 
ou coloproctologia com comprovação junto ao CRM/PR. 

30 Ginecologia 

Residência médica em ginecologia e obstetrícia com 
experiência de pelo menos 02 (dois) anos na 
realização de cirurgias ginecológicas ou residência 
médica em cirurgia oncológica, com atuação em 
cirurgias ginecológicas e/ou oncoginecológicas 

34 

Supervisão Médica da 

Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar-

SCIH e 

Responsabilidade 

Técnica 

Formação em Medicina e Farmácia, com mestrado na 
área de Ciências da Saúde; experiência mínima de 
02(dois) anos em Saúde Pública. 

39 
Cirurgia 

Cardiovascular 

Médico com Título de Especialista em Cirurgia 
Cardiovascular, conferido pelo MEC ou Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Certificado de 
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular (SBCCV) e Certificado de Membro 
Habilitado Departamento de Estimulação Cardíaca 
artificial da SBCCV. 

 

Quanto às exigências potencialmente restritivas, compulsando os autos 

verifica-se a seguinte advertência no Parecer Jurídico nº 297/20, fls. 342-346: 

Com relação a experiência profissional por um determinado tempo, se 
exigidas, devem vir precedidas das devidas justificativas/motivações para 
demonstrar a sua real necessidade e razão de ser assim;(sem grifo no 
original). 
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Destaca-se, ainda, que o mesmo ponto foi objeto de alerta na 

demanda nº 189.429, enviada via Canal de Comunicação, em 30 de abril de 2020, em 

que se apontou, entre outras coisas, o seguinte: 

Exigências restritivas de habilitação (experiência mínima sem 
justificativa/fundamentação nos autos) 

 

O mesmo tema foi também objeto de questionamento no 

Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA nº 14.444, o qual teve como 

objeto o Credenciamento nº 13/2020. Na oportunidade o Hospital Universitário assim 

se manifestou: 

3 Exigência de qualificação técnica aparentemente restritiva 

Segue anexa publicação DIOE com a Resolução nº 2, de 13 de abril de 2012, 
da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, que em seu 
artigo 13 prevê que “a função de preceptor caracteriza-se por supervisão 
direta das atividades práticas realizadas nos serviços de saúde onde se 
desenvolve o programa, exercida por profissional vinculado à instituição 
formadora ou executora, com formação mínima de especialista” (grifos 
nossos). Como os profissionais farmacêuticos e bioquímicos tem a previsão 
da atribuição de preceptoria prevista em edital, em razão do trabalho deste 
Hospital Escola com Programas de Residência, a exigência de Pós-
Graduação torna-se imperativa. Quanto ao critério de dois anos de 
experiência, apesar de tecnicamente já justificado no processo, faremos 
sua supressão no edital, mesmo incorrendo em prejuízos qualificatórios 
(por todo o exposto) dos profissionais prestadores de serviço. (sem grifo no 
original) 

 

Contudo, em que pesem os reiterados apontamentos feitos tanto por 

esta Inspetoria de Controle, como pelo departamento jurídico do jurisdicionado, 

permanecem as mesmas inconformidades, uma vez que não consta dos autos 

qualquer justificativa ou fundamentação para as exigências realizadas. 

Assim, reitera-se a necessidade de motivação técnico-jurídica das 

exigências realizadas.  

Com base nos exemplos acima trazidos do Edital do Chamamento nº 

06/2020, questiona-se, exemplificativamente: 

• Na classe 03: Qual o motivo de se aceitar somente título emitido pela Sociedade 

Brasileira de Ortopedia e Traumatologia? Não são aceitos os programas de 

residência médica do CNRM? Qual o embasamento para a exigência de 

experiência mínima de dois anos? Qual o fundamento para que essa experiência 
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seja em Pronto-Socorro, classe 03, e qual o embasamento para que não possa ser 

em um Pronto-Socorro Classe 03 não integrante do SUS? 

• Na classe 34: Qual o fundamento para a exigência de graduação em Medicina E 

Farmácia? Somado às duas graduações, qual o fundamento legal para a exigência 

de Mestrado na área de Ciências da Saúde? Do mesmo modo, qual o 

embasamento para a exigência de experiência mínima de dois anos? Qual o 

fundamento para que essa experiência seja em Pronto-Socorro classe 03 e qual o 

embasamento para que não possa ser em um Pronto-Socorro Classe 03 não 

integrante do SUS? 

Ainda, quantos profissionais atuantes no HUOP preenchem os requisitos de 

graduação em Medicina e Farmácia? E na cidade de Cascavel?  

Quantos profissionais atuantes no HUOP possuem além das duas graduações o 

requisito específico do mestrado exigido? E na cidade de Cascavel? 

• Na classe 39: verificam-se requisitos ainda mais restritivos. Inicialmente cumpre 

destacar que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular é uma associação 

PRIVADA sem fins lucrativos e que não é obrigatório ao exercício da profissão a 

condição de associado, poder-se-ia exigir o Registro de Qualificação de 

Especialista – RQE junto ao CRM, não a vinculação a uma entidade privada. O 

edital traz a exigência de que o profissional apresente certificado de membro 

titular da SBCCV E membro habilitado do Departamento de Estimulação Cardíaca 

Artificial da SBCCV. 

Além da aparente ilicitude de se exigir obrigatoriamente a condição de associado 

de uma associação privada, os requisitos para a condição de membro titular são 

evidentemente restritivos, conforme depreende-se do Estatuto da SBCCV: 

 

Art. 9° - Serão Membros Titulares aqueles que preencherem os seguintes 
requisitos: 
I - Ter inscrição definitiva no CRM; 
II - Apresentar Currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 
III - Ser médico diplomado há pelo menos 10 (dez) anos por faculdade 
reconhecida no País ou ter diploma revalidado por Instituições de Ensino 
brasileiras, de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina, há 
pelo menos 10 (dez) anos; 
IV - Ter atividade comprovada em Cirurgia Cardiovascular há pelo 
menos 6 (seis) anos e nela militar na época da proposta, 
em Centro(s) reconhecido(s) pela SBCCV; 
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V - Ter apresentado, como autor principal, 3 (três) trabalhos científicos 
sobre a especialidade, no Congresso da SBCCV ou em Congressos de 
Sociedades Internacionais ou ter publicado 2 (dois) trabalhos científicos sobre 
a especialidade em Revistas indexadas no PubMed. Autor correspondente 
não será considerado autor principal; 
VI - Apresentar artigo científico original, exceto Relato de Caso, e de 
experiência pessoal em cirurgia cardiovascular, especificamente para esta 
finalidade, sendo submetido a julgamento pelo Conselho Deliberativo; 
VII - Ter conduta ilibada como médico, comprovável por carta enviada 
diretamente à SBCCV, por 3 (três) Membros Titulares; 
VIII - Apresentar lista de 300 (trezentas) operações cardiovasculares 
realizadas pelo candidato, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) com 
circulação extracorpórea, fornecida pelo SAME do hospital, ou hospitais 
reconhecido(s) pela SBCCV, e assinadas pelos Chefes dos Serviços 
respectivos, membros da SBCCV; 
IX - Ser Membro Especialista da SBCCV. 

 

3. Dos Credenciados para Coordenação e Responsável Técnico 

Observa-se no edital que a previsão das atribuições e serviços das 

classes atinentes à Responsabilidade Técnica e Coordenações estão definidas de 

modo bastante genérico, o que não permite a correta definição, execução, 

acompanhamento, fiscalização e mensuração dos serviços efetivamente prestados. 

Como exemplo, cita-se a descrição trazida no edital para a 

Responsabilidade Técnica da UTI Geral e aquela presente na Resolução nº 2.271 do 

Conselho Federal de Medicina – CFM. 

No Edital nº 06/2020: 

Realizar visitas diárias com a equipe médica para verificar a evolução dos 
pacientes e auxiliar nas condutas dos médicos plantonistas; 

Fazer a interlocução com o serviço de regulação médica interno (NIR) no que 
tange o estabelecimento de prioridades para pacientes com necessidades de 
cuidados intensivos; 

 

E na Resolução CFM nº 2271/2020 – Anexo 2: 

Atribuições do responsável técnico da UTI (coordenador-geral da unidade) 
É responsável por assessorar a direção do hospital/empresa nos assuntos 
referentes à sua área de atuação; planejar, coordenar e supervisionar as 
atividades de assistência ao paciente;  implantar  e  avaliar  a  execução  de  
rotinas  médicas;  coletar  dados  e  elaborar relatório  mensal  atualizado  dos  
indicadores  de  qualidade;  zelar  pelo  exato  preenchimento dos  prontuários  
médicos;  promover  e  conduzir  reuniões  periódicas  de  caráter  educativo  
e técnico-administrativo,  visando  ao  aprimoramento da equipe;  impedir  a  
delegação  de  atos médicos a outros profissionais de saúde.  
Além disso, o coordenador médico e/ou responsável técnico deve: 
•  fazer o planejamento e assessoramento da alocação de recursos humanos, 
equipamentos   e   insumos   para   o   perfeito   funcionamento   da   unidade, 
além   da implantação de políticas de qualidade e segurança perante a 
diretoria do hospital, os órgãos de classe e em todas as esferas da 
administração pública; 
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•  na impossibilidade de o médico diarista coordenar as visitas médicas e 
multidisciplinares, liderar as discussões e decisões tomadas, ou discuti-las e 
tomar ciência delas; 
• garantir o adequado preenchimento do prontuário do paciente; 
• acompanhar o desempenho da equipe multiprofissional da unidade; 
•  acompanhar a execução das atividades médica, assistencial e operacional 
da unidade; 
• assessorar a direção do hospital nos assuntos referentes à sua área de 
atuação e ser propositivo; 
• zelar pelo fiel cumprimento do regimento interno da instituição, atendendo à 
política da qualidade da empresa; 
• zelar pelo cumprimento das normas emanadas pelos Conselhos Federal e 
Regionais de Medicina, pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde; 
• gerar os indicadores de gestão da unidade, analisar e desenvolver planos 
de ação com base nesses resultados; 
• realizar, coordenar e convocar a equipe para participar de reuniões 
administrativas e clínicas   periodicamente   para   capacitá-la, promovendo   
educação   continuada   e atualização técnica-científica; 
• planejar, implementar, monitorar e garantir a qualidade dos processos; 
• elaborar e revisar regimento operacional da unidade, com suas normas e 
rotinas técnicas; 
• estar ciente e/ou coordenar, na ausência do médico diarista (rotina), as 
atividades multidisciplinares na condução do paciente; 
• impedir a delegação de atos médicos a outros profissionais de saúde; 
• elaborar e informar escala de plantão da unidade, cobrando da direção do 
hospital que garanta recursos humanos e técnicos para a realização do 
serviço na unidade; 
•  assegurar relação harmônica entre os diversos serviços médicos e outros 
profissionais que atuam na unidade; 
• dimensionar turnos e atividades de trabalho do médico diarista/rotina de 
acordo com as necessidades da unidade; 
• nos hospitais de ensino e com programas de especialização ou residência, 
deve assegurar que os residentes e alunos atuem dentro dos padrões éticos 
e de segurança do paciente. O coordenador pode atuar como coordenador 
ou preceptor do programa de especialização ou residência caso seja de seu 
interesse e de acordo com a instituição. 
 

Verificou-se, ainda, que para as classes de coordenação foi 

estabelecido somente o regime de sobreaviso, contemplando 36 horas mensais. 

Considerando que o sobreaviso é “atividade do médico que permanece à disposição 

da instituição de saúde, de forma não-presencial”, conforme disposto na Resolução 

CFM nº 1.834/2008, é remunerada a disponibilidade do profissional e não a efetiva 

prestação de um serviço específico e mensurável. 

 

b) Critério:  

A ausência de demonstração dos critérios técnicos e do memorial de 

cálculo está em desacordo com o disposto no art. 24, inciso III, do Decreto Estadual 

nº 4.507/2009. Há ofensa, ainda, ao comando do inciso I, do art. 9.º da Lei Estadual 

nº 15.608/2007 e do art. 2.º do Decreto Estadual nº 4.993/2016. 
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A exigência de qualificação técnica aparentemente restritiva viola o 

disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição da República, ao art. 3.º, § 1.º, inciso I, 

da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 147, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, que 

vedam aos agentes públicos:  

[...] admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.  

 

Do mesmo modo, há ofensa ao disposto no art. art. 5.º, caput, do 

Decreto Estadual nº 4.507/2009, bem como do art. 73, II, combinado com o art. 76, § 

6.º, do referido diploma legal. 

Por fim, a previsão das atribuições e serviços das classes atinentes à 

Responsabilidade Técnica e Coordenações, definidas de modo bastante genérico, 

não permite a correta definição do serviço efetivamente contratado.  

 

c) Causa: 

Contratação de serviços terceirizados na área de saúde em 

desacordo com a legislação vigente. 

 

d) Efeito: 

A falta de transparência, ausência de detalhamento do serviço a ser 

contratado e a inclusão de exigências não previstas em lei podem restringir a 

participação de outros interessados, ocasionando prejuízo à Administração Pública.  

 

e) Manifestação da Entidade: 

Foi encaminhado o APA nº 15.225 à UNIOESTE solicitando 

manifestação quanto às situações verificadas. 

A entidade apresentou resposta por meio do Memorando nº 446/2020 

– DG, datado de 01 de dezembro de 2020 e remetido por e-mail em 02/12/2020. 

Quanto ao item 1, a entidade informou que a necessidade de carga 

horária anual estimada baseou-se nas necessidades para a cobertura de plantão 
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médico conforme as necessidades, encaminhando planilhas correlacionando o 

número de profissionais necessário com a carga horária mensal. 

No tocante ao item 2, argumenta que o HUOP é hospital de referência 

em alta complexidade de urgência e emergência ortopédica, com serviço de 

residência médica, chancelada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia (SBOT), a qual, juntamente com a Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM), elabora a matriz nacional de competências da residência de 

ortopedia e traumatologia. 

Afirma que a necessidade de contratação de médicos ortopedistas 

pertencentes a SBOT se faz em função de que o médico contratado terá a obrigação 

de supervisionar e orientar os médicos residentes em ortopedia e traumatologia. Alega 

ainda que somente nessas condições é que os residentes teriam sua residência 

convalidada pela SBOT. 

Informa que a exigência de experiência em Pronto Socorro Classe III 

deve-se ao fato de que a classificação de risco, feita pelo SUS, exige que o Hospital 

com Pronto Socorro Classe III, credenciado em Alta Complexidade em Urgência e 

Emergência traumatológica e ortopédica possua profissionais com experiência 

mínima em atendimento nessa classe. 

Comunica que a Classificação Nível III de Pronto Socorro é 

regulamentada pela Portaria nº 2.224/GM/Ministério de Saúde, de 5 de dezembro de 

2002, que classifica os hospitais de atendimento no âmbito SUS. Afirma ainda que 

não tem conhecimento se a portaria classifica hospitais privados. 

Quanto às classes de Pronto Socorro, Obstetrícia, Cirurgia Geral e 

Ginecologia, por ser o HUOP o único hospital de referência da região para casos 

complexos encaminhados via SAMU e SIATE seria inoportuno o atendimento por 

médicos inexperientes, sendo desejável que médicos com experiência fossem 

contratados e que pudessem atuar com médicos assistentes e preceptores dos 

internos do Curso de Medicina e dos Residentes. 

Na Classe 34, Responsabilidade Técnica da SCIH, reafirma a 

necessidade de bi graduação em medicina e farmácia em virtude das atividades que 

o profissional necessitará desempenhar. Do mesmo modo argumenta sobre a 

necessidade de experiência em saúde pública. Informa que a necessidade de 
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mestrado ou doutorado se justificaria por se tratar de hospital universitário onde atuam 

vários profissionais da área da saúde em que são elaborados projetos científicos, com 

pesquisas que demandam a utilização de medicações e exames laboratoriais. Por fim, 

assevera que não existe no HUOP profissional atuante com essas graduações, mas 

que na cidade de Cascavel existiriam tais profissionais, em virtude de existirem os 

cursos de medicina e de farmácia. Complementa informando que a atuação 

profissional do bi graduado em medicina fica restrita com relação a uma das 

graduações, por conflito de interesse. Ao cabo, argumentou que em virtude do 

impedimento legal do exercício simultâneo da medicina e da farmácia, poderia ser 

suprimida a exigência da graduação em farmácia, bem como o mestrado. 

Quanto à classe 39, informa que a exigência é de médico com Título 

de Especialista em Cirurgia Cardiovascular ou com Título de Especialista em Cirurgia 

Cardiovascular da SBCCV. Afirma que onde se lê Certificado de Membro Titular da 

SBCCV quer dizer que este título substitui os anteriores e não que é somatório. 

No item 3, quanto à Responsabilidade Técnica da UTI a entidade 

informou que acrescentaria as atribuições previstas na Resolução CFM nº 2.271/2020. 

Descreveu ainda as atividades atinentes à Responsabilidade Técnica em Infectologia, 

de Medicina do Trabalho e das coordenações clínicas. 

Informou que 5 coordenações clínicas eram realizadas por cargos 

comissionados para médicos docentes da Universidade e que não dispunha de 

especialistas docentes atuando em todas as especialidades. 

 

f) Análise da Manifestação da Entidade: 

Com relação ao item 1, ausência de demonstração dos critérios 

técnicos e do memorial de cálculo para definição das necessidades da Administração, 

embora a entidade tenha encaminhado planilha com memória de cálculo, ressalta-se 

que esta foi feita somente após os questionamentos realizados, mesmo após diversos 

apontamentos nesse sentido. 

Quanto ao item 2, exigência de qualificação técnica aparentemente 

restritiva, não foram demonstrados dados concretos ou a base legal que justifique as 

exigências restritivas presentes no edital do Credenciamento nº 06/2020. 
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Inicialmente, quanto à exigência de Título de Especialista unicamente 

emitido pela SBOT, destaca-se que existem outros meios de obter o título de 

especialista e consequentemente o RQE – Registro de Qualificação de Especialista – 

junto ao CRM, que é o que realmente confere ao seu titular o direito de se apresentar 

como especialista. É o que se depreende da leitura do art. 6.º da Lei nº 6.932/1981: 

Art. 6º - Os programas de Residência Médica credenciados na forma 
desta Lei conferirão títulos de especialistas em favor dos médicos 
residentes neles habilitados, os quais constituirão comprovante hábil para fins 
legais junto ao sistema federal de ensino e ao Conselho Federal de Medicina. 

 

Verifica-se, também, no Decreto nº 8.516/2015, que regulamenta a 

formação do Cadastro Nacional de Especialistas, que, além das sociedades de 

especialidades, por meio da AMB, a própria AMB e os programas de residência 

médica credenciados pela CNRM – Comissão Nacional de Residência Médica, podem 

conceder títulos de especialidades médicas, vejamos a redação do art. 9.º: 

Art. 9º Para assegurar a atualização do Cadastro Nacional de Especialistas, 
a AMB, as sociedades de especialidades, por meio da AMB, e os 
programas de residência médica credenciados pela CNRM, únicas 
entidades que concedem títulos de especialidades médicas no País, 
sempre que concederem certificação de especialidade médica, em qualquer 
modalidade, disponibilizarão ao Ministério da Saúde as informações 
disciplinadas conforme ato do Ministro de Estado da Saúde, ressalvadas 
aquelas sob sigilo nos termos da lei.  

 

Ainda, o próprio regulamento interno da UNIOESTE não estabelece 

essa vinculação obrigatória com a SBOT para a emissão do certificado de especialista. 

No âmbito da Universidade, a Resolução nº 053/2011-CEPE traz “Aprova o 

Regulamento do Programa de Residência Médica, do Centro de Ciências Médicas e 

Farmacêuticas, do campus de Cascavel, para os ingressantes a partir do ano de 

2011”. Destaca-se a redação do art. 39: 

Art. 39. Aos Médicos residentes que completam as Especialidades, com 
aproveitamento suficiente, são conferidos os certificados de Residência 
Médica, de acordo com os regulamentos internos e legislação em vigor. 

§ 1° As Especialidades do Programa de Residência Médica conferem títulos 
de especialistas aos médicos residentes nelas habilitados, os quais 
constituem comprovante hábil para todos os fins legais. 
 

Ou seja, em momento algum verifica-se a exclusividade das 

sociedades de especialidades para conferirem o título de especialista. Nesse sentido, 
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veja-se por exemplo a classe 11 – Obstetrícia, onde a Universidade exigiu “Médico 

com Especialização ou Residência em Obstetrícia”.  

Desse modo, não restou evidenciada a legalidade dessa restrição de 

que somente o médico com Título de Especialista emitido pela SBOT seja aceito como 

apto para as especialidades de Ortopedia, considerando a legislação supracitada e o 

fato de que a entidade não se desincumbiu do ônus de tal comprovação. 

Referente à exigência de experiência em Pronto Socorro de Classe 

III, não consta das normas citadas pela entidade a exigência de profissionais com 

determinada experiência mínima em Pronto Socorro Classe III. 

Compulsando a Portaria nº 2.224/2002 GM/MS, verifica-se no art. 1.º 

a classificação dos Hospitais em 4 portes, numerados de I a IV, de acordo com os 

seguintes itens de avaliação, trazidos no art. 3.º: 

 

 

Observa-se na coluna E – Urgência/Emergência a “Referência Nível 

III”, para a qual se verifica, o seguinte detalhamento: 

 

Urgência/Emergência: Coluna “E” – será considerada a existência (1) de 
Serviço de Pronto Atendimento nas 24 horas do dia com equipe presente, 
pelo menos, de urgências em pediatria e clínica médica, ou equipe da 
especialidade(s) oferecida no caso de hospitais especializados, o (2) de 
Serviço de Urgência e Emergência com atendimento nas 24 horas do dia, 
com equipe presente, de urgências e emergências em pediatria, clínica 
médica, cirurgia geral, ortopedia e anestesia, todos disponíveis para o SUS, 
ou ainda (3) a existência de Serviço de Urgência e Emergência cadastrado 
pelo Ministério da Saúde segundo a Portaria GM/MS nº 479, de 15 de abril e 
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1999, em Hospital integrante do Sistema Estadual de Referência Hospitalar 
em Atendimento de Urgências e Emergências, de acordo com seus 
respectivos Níveis I, II e III. 

 

Desse modo, verifica-se que os níveis do serviço de Urgência e 

Emergência estão estabelecidos não na Portaria nº 2.224, mas na Portaria nº 479. 

Nesta última, encontramos no art. 2.º, c, a definição de Hospital Tipo III, com a 

especificação da área física e instalações, recursos humanos e tecnológicos 

necessários: 

c) Hospitais Tipo III – são hospitais gerais caracterizados como aqueles que 
contam com recursos tecnológicos e humanos adequados para o 
atendimento geral das urgências/emergências clínicas, cirúrgicas e 
traumatológicas, desempenham ainda as atribuições de capacitação, 
aprimoramento e atualização dos recursos humanos envolvidos com as 
atividades meio e fim da atenção às urgências/emergências. 
Devem dispor de: 
[...] 
recursos humanos mínimos e indispensáveis - presentes no hospital, 
capacitados nas áreas de: 
- clínica médica; 
- clínica pediátrica; 
- cirurgia geral adulto e pediátrico; 
- ortopedia e traumatologia; 
- anestesia; 
- terapia intensiva; 
- odontologia; 
-Radiologia; 
-Cardiologista, e 
-neurologista 

 

Observe-se que não se encontra no texto das referidas portarias a 

exigência de que os profissionais ali listados tenham determinada experiência mínima 

em Pronto Socorro Classe III, o que se verifica é uma relação de recursos humanos 

mínimos e indispensáveis capacitados nas áreas listadas. 

Portanto, não se verificou na regulamentação da matéria o alegado 

pela entidade, não havendo respaldo legal para a referida exigência. 

Quanto à exigência de experiência mínima de 2 anos e diversas 

especialidades, o argumento da entidade de que a experiência seria necessária para 

que o profissional atuasse como preceptor dos médicos residentes encontra 

ressonância com o parágrafo único do artigo 21 da Resolução nº 053/2011 – CEPE: 

 

Art. 21. O preceptor é o profissional do serviço de saúde que durante o 
desenvolvimento de suas atividades profissionais, conforme escala de 
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trabalho, desempenha a função de supervisão das atividades práticas de 
treinamento em serviço dos residentes. 

Parágrafo único. O preceptor deve ser graduado e ter experiência na 
área de atuação. 

 

No tocante à qualificação técnica para a Classe 34 – Supervisão 

Médica da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH e Responsabilidade 

Técnica a exigência das duas graduações, somadas ao mestrado se mostra 

extremamente desarrazoada e sem qualquer amparo legal. Veja-se que a entidade 

confirma que em todo o corpo clínico do HUOP não há nenhum profissional atuante 

com essas qualificações. Não basta o fato de haver oferta dos dois cursos no 

município de Cascavel para que se possa, somente com base na existência dos 

cursos, necessariamente afirmar que existem profissionais que possuam as duas 

graduações. Assim fosse, poderia imaginar-se qualquer combinação de cursos 

distintos de graduação, bastando a sua oferta na cidade, por exemplo, Fisioterapia e 

Farmácia, Veterinária e Enfermagem, o que obviamente não procede. 

Já quanto à classe 39, embora a entidade afirme que o Certificado de 

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular é substitutivo do Título 

de Especialista e que bastaria a comprovação de que o profissional é médico 

especialista com RQE no CRM, não é o que está efetivamente escrito no edital. Pela 

redação do instrumento convocatório, a alternatividade está no fato do título ter sido 

conferido pelo MEC ou pela SBCCV, apresentando-se os demais como cumulativos. 

Esse critério de julgamento de que basta o registro de especialista não está expresso 

no edital, em violação aos princípios da publicidade, da isonomia e da vinculação ao 

instrumento convocatório, pois não há como terceiros terem conhecimento de que o 

critério expresso no edital não será efetivamente o critério real de avaliação. 

Por fim, cumpre ressaltar que essas inconformidades são recorrentes 

neste e em outros credenciamentos dentro da entidade. Conforme mencionado no 

APA, essa mesma situação foi objeto de diversos alertas e questionamentos tanto 

desta Inspetoria de Controle quanto da própria assessoria jurídica do hospital 

universitário. 

Ressalte-se ainda, que o edital foi republicado na edição nº 10.842, 

de 5 de janeiro de 2021, com exatamente os mesmos vícios. Embora a entidade tenha 

se manifestado no sentido de que aguardaria a manifestação do Tribunal para 
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proceder às alterações do Edital, cumpre destacar que a vedação a cláusulas que 

restrinjam ou frustrem a participação decorre da Constituição Federal e da Lei, e não 

de orientação do Tribunal de Contas, portanto, ao tomar ciência das inconformidades, 

a administração possuía o poder-dever de corrigir os seus atos eivados de vício. 

Em relação ao item 3, dos credenciados para Coordenação e 

Responsável Técnico, em que pese a entidade ter descrito atribuições das 

coordenações e responsabilidades técnicas, para que se caracterize efetivamente a 

contratação de um serviço e não a atribuição de um cargo travestido de 

credenciamento, é imprescindível que os serviços sejam descritos de maneira o mais 

OBJETIVA possível e que sejam MENSURÁVEIS, e é fundamental o efetivo 

acompanhamento e controle. 

 

g) Proposta de Encaminhamento: 

 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE: 

 

1. Que a UNIOESTE, nas aquisições de bens e serviços, observe a necessidade de 

prévio e adequado planejamento para a definição das unidades e quantidades a 

serem adquiridas, nos termos do art. 9.º, I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, bem 

como do artigo 24 do Decreto Estadual nº 4.507/2009 e art. 2.º do Decreto Estadual 

nº 4.993/2016, devendo constar do procedimento administrativo as devidas 

justificativas, com a demonstração dos critérios técnicos e do memorial de cálculo 

para a definição das necessidades da Administração; 

2. A abstenção de exigências de habilitação restritivas, não amparadas em lei, não 

justificadas tecnicamente e sem a demonstração de que seriam indispensáveis ao 

objeto do contrato, em atendimento ao art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c art. 

3.º, § 1.º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 147, I da Lei Estadual nº 

15.608/2007; 

3. Que se defina de modo claro, inequívoco e objetivo o serviço efetivamente 

contratado, que regulamente o serviço de responsabilidade técnica e de 

coordenação, e que a Administração, em conjunto com o controle interno, 

desenvolva e implemente mecanismos objetivos e impessoais de fiscalização, 

mensuração e acompanhamento da execução do serviço. 
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4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES 

 

Conforme inciso III, do art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal, 

é competência das Inspetorias de Controle “realizar levantamentos, 

acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de 

atuação”.  

Considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Paraná 

para o enfrentamento da pandemia de COVID19, o planejamento e a execução das 

fiscalizações realizadas por esta Inspetoria de Controle Externo foram 

redimensionadas, inclusive com a restrição de viagens e visitas in loco aos 

jurisdicionados, em razão disso não foi realizada a verificação do atendimento às 

recomendações propostas em exercícios anteriores até a data do presente relatório. 

 

4.3 TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

Em conformidade com o artigo 157, inciso IV, do Regimento Interno, 

apresentam-se as seguintes Tomadas de Contas Extraordinária protocoladas no 

exercício de 2020: 

 

PROCESSO EMENTA 

764.235/20 

Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES). Pagamento ilegal 

de honorários de sucumbência. Irregularidade. Necessidade de recolhimento 

dos valores em conta bancária de titularidade da Universidade Estadual. 

116.890/21 

Irregularidades no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 08/2020 do 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), vinculado à Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 

 

4.4 RELATÓRIOS DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES 

 

Em conformidade com o artigo art. 5.º, XLII, art. 259-A, § único, e art. 

267-A, § 2.º do Regimento Interno, apresentam-se os seguintes Relatórios de 

Auditoria para a homologação das recomendações protocolados no exercício de 2020: 
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PROCESSO EMENTA 

249.098/20 

Fiscalização realizada na área de gestão de pessoas. Atividade de 

processamento de pagamentos. Análise da legalidade dos pagamentos 

derivados do exercício do direito a férias. Universidade Estadual de Londrina – 

UEL, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná – UNIOESTE, Universidade Estadual de Ponta Grossa – 

UEPG, Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO, 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Universidade Estadual do Norte 

do Paraná – UENP. Constatadas divergências nos pagamentos. Pluralidade de 

interpretações das normas relativas à matéria. Legislação lacunosa e 

regulamentação deficiente. Ofensa ao princípio da isonomia. 

259.468/20 

Fiscalização realizada na área de gestão de pessoas. Universidade Estadual de 

Londrina – UEL, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Universidade Estadual de Ponta 

Grossa – UEPG, Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – 

UNICENTRO, Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Universidade 

Estadual do Norte do Paraná – UENP. Realização de compensação de horários 

pelos servidores. Previsão, na Constituição do Estado do Paraná, de que é 

facultada a compensação “nos termos da lei”. Inexistência de legislação 

regulamentadora. Insegurança jurídica. Ausência ou precariedade de critérios, 

procedimentos, limites e mecanismos de controle bem definidos. Inexistência 

de padronização entre as universidades. 

509.820/20 

Serviço Extraordinário. Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná. 

Legislação obsoleta e lacunosa. Múltiplas interpretações. Diferentes formas de 

calcular a vantagem. Insegurança jurídica. Necessidade de observância dos 

princípios da legalidade e da isonomia. 

710.771/20 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL das Instituições Estaduais de Ensino Superior 

do Paraná (IEES) realizada por agentes universitários, professores, servidores 

ocupantes de cargo em comissão e por advogados contratados por tempo 

determinado (temporários). Desvio de função. Atribuição exclusiva e 

indisponível dos Procuradores de Estado. Verba de representação. Conflito de 

interesse. Irregularidades que demandam revisão legislativa e reestruturação 

administrativa. 

533.950/20 
Índice de Transparência dos Portais das Instituições Estaduais de Ensino 

Superior do Paraná (IEES). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização na UNIOESTE, 

nas áreas de pessoal e legal, conforme itens 3 e 4 deste Relatório, referentes ao 

exercício de 2020, com base no escopo e amostras definidos. 

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, 

financeira, operacional e patrimonial, bem como pelo Controle Interno é da 

Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em 

amostras selecionadas e foram realizadas de acordo com as informações fornecidas 

pelo Jurisdicionado.  

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento 

Constitucional, com leis que regem a matéria, com normas regimentais e demais atos 

normativos desta Corte de Contas, bem como com os procedimentos de fiscalização 

adotados por esta Inspetoria de Controle Externo. 

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se, 

exceto pela Tomada Contas Extraordinária indicada no item 4.3, pela Regularidade 

com as Recomendações, Ressalvas, Determinações e aplicação das multas a 

seguir listadas: 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

ITEM Nº  ACHADO RECOMENDAÇÃO 

4.1.1 
Conciliação 

Bancária 

Que a UNIOESTE promova as medidas necessárias para a adequada 

observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de 

aprimorar o processo de realização das conciliações bancárias. 

4.1.2 
Hora Extra – 

Limite Ata CPS 

Que sejam observadas as diretrizes e determinações da Comissão de 

Política Salarial, nos termos da Lei Orçamentária Anual, para o 

pagamento de horas extras aos servidores da UNIOESTE, sem prejuízo 

à continuidade das ações que envolvem o combate à pandemia. 

4.1.4 

Terceirização 

dos Serviços de 

Saúde e Duplo 

Vínculo de 

Trabalho 

Promover a atualização constante dos seus editais de Chamamento 

Público vigentes quanto a valores e demais cláusulas, permitindo, dessa 

maneira, a garantia da atratividade e competitividade do processo de 

contratação e atendimento aos princípios da publicidade e eficiência dos 

seus atos. 
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4.1.5 
Credenciamento 

nº 13/2020 

1. Que a UNIOESTE promova, previamente, adequada e ampla 

pesquisa de mercado, utilizando-se de diversas fontes, para a formação 

do preço referencial para os editais de credenciamento; 

2. Nas aquisições de bens e serviços realize, previamente, 

estimativa das necessidades da administração sempre lastreada em 

adequadas técnicas de planejamento, devendo a referida motivação e 

as respectivas memórias de cálculo constar do respectivo procedimento 

administrativo; 

3. Que promova o sorteio e alocação de demandas por meio de 

padrões estritamente pessoais e aleatórios, observando-se sempre o 

critério de rotatividade e, ainda, em rigorosa observância ao disposto no 

Capítulo IV – Da Distribuição das Demandas do Decreto Estadual nº 

4.507/2009; 

4. Que proceda a nomeação, mediante Portaria ou Resolução, 

de comissões para cada credenciamento, compostas por 

representantes do órgão ou da entidade contratante. 

4.1.6 

Concorrência nº 

01 e 02/2020 - 

Reitoria 

1. Que a Entidade se abstenha em adotar o critério de 

julgamento pelo maior desconto linear, caso não atenda de forma 

cumulativa aos requisitos previstos no Acórdão nº 4739/15-Tribunal 

Pleno, desta Corte de Contas. 

2. Que a UNIOESTE sempre informe expressamente a fonte da 

tabela oficial de preços unitários adotada e se estes são onerados ou 

não onerados, estabelecendo uma taxa de BDI referencial única para 

todos os itens da planilha orçamentária. Além disso, quando adotados 

preços unitários com desoneração (desonerados), fixe o BDI para 

construção de edifícios entre 26,01% e 30,89%, limites estes 

preconizados pelo TCU (AC nº 2843/2008-P e AC nº 2622/2013-P), 

verificando-se, sempre que possível, a exequibilidade dos preços 

máximos adotados; 

3. Que a Entidade adote tabela oficial com data-base de até seis 

meses da publicação do instrumento convocatório, para evitar fixação 

de preço máximo inexequível; 

4. Que a Entidade revise e corrija a planilha do orçamento da 

obra a ser preenchida pelos licitantes, adequando-a ao critério de 

julgamento; 

5. Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e 

obras de engenharia com projetos básicos completos, como prescrito 

na Resolução nº 04/2006 TCE-PR que adota a OT-IBR 001/2006–

IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, bem como em atenção ao art. 

6.º da Lei nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 15.608/2007, 

disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 

simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos 

técnicos relativos aos serviços licitados. Nesse sentido, é necessário 

que a Entidade atualize o projeto arquitetônico da Concorrência nº 

02/2020, acrescentando o prédio do Teatro na planta de locação da obra 

do Auditório. 

4.1.7 

Pregão 

Presencial nº 01 

e 02/2020 - 

HUOP 

1.  Que nos próximos certames, para a fixação do preço máximo, a 

entidade obrigatoriamente consulte o Banco de Preços em Saúde, 

conforme preconizado no Acórdão nº 708/19 do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem assim, realize a pesquisa 

de preços de forma ampla e abranja múltiplas fontes, inclusive a 
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consulta ao aplicativo Menor Preço-Nota Paraná, conforme decisão 

contida nos Acórdãos nº 1.393/2019 e 1.314/2019, ambos do Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a fiel observância aos 

ditames previstos no Decreto Estadual nº 4.993/2016; 

2. A indicação do Código BR para cada item licitado; 

3. Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos a fim de 

demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os 

fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato. 

4.1.8 

Concorrência nº 

01/2020 – 

Campus 

Marechal 

Cândido 

Rondon 

1. Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e 

obras de engenharia com projetos básicos completos, como prescrito 

na Resolução nº 04/2006 TCE-PR que adota a OT-IBR 001/2006 – 

IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, bem como em atenção ao art. 

6.º da Lei nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 15.608/2007, 

disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 

simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos 

técnicos relativos aos serviços licitados, considerando-se, ainda, o 

prazo legal mínimo para a abertura do certame;  

2. No mesmo sentido, para se evitar projeto básico incompleto, é 

necessário que a Entidade altere o projeto de drenagem, acrescentando 

a ligação do tubo derivado da boca de lobo B9 à rede de tubulação de 

drenagem pluvial; 

3. Que a UNIOESTE, na elaboração de orçamentos, discrimine 

quantidades e preços unitários dos serviços licitados, tomando-se por 

base o projeto básico completo, em atenção aos arts. 20, III e 40, I, g), 

ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007. Assim, é necessário que a 

Entidade revise e corrija o orçamento da obra após determinar o valor 

preciso do muro de contenção, utilizando dados quantitativos 

decorrentes de prévia elaboração do correspondente projeto estrutural. 

4.1.9 

Concorrência nº 

03/2020 - 

Reitoria 

1. Que a UNIOESTE se abstenha de realizar licitações, contendo 

objeto sem similaridade ou de marcas, características e especificações 

exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, em 

atenção ao art. 14, III, da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

2. Considerando-se que a justificativa técnica não foi acatada, 

que a Entidade adote as medidas necessárias para regularizar o edital 

da Concorrência nº 03/2020 da Reitoria, a fim de possibilitar aos 

proponentes a opção por outros equipamentos similares também 

homologados pela COPEL (item 1.29 do orçamento), devendo observar 

o prazo legal mínimo entre a disponibilização do instrumento 

convocatório com toda a documentação técnica e a data de abertura do 

certame. 

4.1.11 

Dispensa de 

Licitação nº 

086/2020 

1. Que em contratações/aquisições futuras sejam realizadas 

adequações do espaço físico, a fim de permitir a instalação de produtos 

com medidas diversas contidos em outras cotações; 

2. A ampliação da pesquisa de preço nas futuras 

contratações/aquisições, visto a existência de outras empresas 

fornecedoras de produtos compatíveis, bem como o planejamento e 

pequenas alterações permitirão a ampliação da competitividade e 

redução de preço. 
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4.1.12 

Pregão 

Eletrônico nº 

11/2020 – 

HUOP 

4. Que a Entidade não adote a modalidade pregão na presente 

licitação, em virtude de afrontar expressamente o contido nos arts. 37, 

§ 5.º, e 45, caput, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

5. Que a Entidade, caso seja excepcionalmente mantida a 

exigência de visita técnica obrigatória, fundamente e demonstre 

tecnicamente no novo edital a ser publicado a indispensabilidade de sua 

realização para a perfeita execução do contrato, à luz do disposto no 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (Acórdão nº 906/2012 – 

Plenário TCU); 

6. Que a Entidade, especialmente nos contratos de prestações 

continuadas, especifique de maneira mais detalhada e de acordo com 

as particularidades do objeto quais as hipóteses de descumprimento 

contratual e as respectivas sanções, estabelecendo-se percentuais de 

multa razoáveis e proporcionais, com o intuito de viabilizar penalização 

futura e não afugentar eventuais interessados em participar da licitação; 

7. Que a Entidade passe a constar o valor máximo de suas 

licitações nos avisos de publicação realizados por todos os Campi, em 

razão de ser informação relevante para ampliar a competitividade e, 

consequentemente, melhorar as propostas ofertadas para a 

administração pública; 

8. Que a Entidade, ante a ausência de remessa dos documentos 

solicitados e considerados indispensáveis para a correta tramitação do 

processo licitatório, verifique em todos os procedimentos a observância 

do contido no art. 40, da Lei Estadual nº 15.608/2007, disponibilizando 

a documentação correlata em seu sítio eletrônico.  

4.1.13 

Concorrência nº 

06/2020 - 

Reitoria 

1. Que a Entidade abstenha-se de realizar licitações em lote 

único quando for verificado que os serviços licitados poderiam ser 

plenamente divididos em lotes, por serem executados em prédios 

distintos e distantes entre si, seguindo projetos e orçamentos diferentes, 

em atenção à Súmula nº 247, do TCU, a fim de não prejudicar a 

competitividade do certame; 

2. Que a Entidade, levando-se em consideração a necessidade 

de modificar o critério de julgamento para o menor preço por lotes, altere 

o edital de modo que a experiência mínima requerida para habilitação 

técnica não ultrapasse 50% da quantidade de tomadas de rede RJ45 a 

serem instaladas em cada um dos lotes, em atenção à parte final da 

Súmula nº 247, do TCU; 

3. Que a Entidade não forneça aos interessados anexos 

potencialmente redundantes ou repetidos, revisando sempre os 

arquivos disponibilizados em seu Portal; 

4. Que a Entidade aumente o prazo de vigência do contrato, a 

fim de englobar, além do prazo de execução e dos recebimentos 

provisório e definitivo, a possibilidade de ocorrência de eventuais 

atrasos nas obras, a fim de restringir o aditamento contratual a situações 

imprevistas ou imprevisíveis.  

4.1.14 

Credenciamento 

nº 06/2020 - 

HUOP 

1. Que a UNIOESTE, nas aquisições de bens e serviços, 

observe a necessidade de prévio e adequado planejamento para a 

definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, nos termos 

do art. 9.º, I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, bem como do artigo 24 do 

Decreto Estadual nº 4.507/2009 e art. 2.º do Decreto Estadual nº 

4.993/2016, devendo constar do procedimento administrativo as 
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devidas justificativas, com a demonstração dos critérios técnicos e do 

memorial de cálculo para a definição das necessidades da 

Administração; 

2. A abstenção de exigências de habilitação restritivas, não 

amparadas em lei, não justificadas tecnicamente e sem a demonstração 

de que seriam indispensáveis ao objeto do contrato, em atendimento ao 

art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c art. 3.º, § 1.º, inciso I da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e art. 147, I da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

3. Que se defina de modo claro, inequívoco e objetivo o serviço 

efetivamente contratado, que regulamente o serviço de 

responsabilidade técnica e de coordenação, e que a Administração, em 

conjunto com o controle interno, desenvolva e implemente mecanismos 

objetivos e impessoais de fiscalização, mensuração e acompanhamento 

da execução do serviço. 

 

5.2 DETERMINAÇÕES 

ITEM Nº ACHADO DETERMINAÇÃO 

4.1.1 Conciliação Bancária 

1. Que a UNIOESTE realize adequações em sua rotina de 

envio de informações ao SIAP de modo a eliminar divergências 

eventualmente existentes entre SIAP e META4, dando 

cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, 

no prazo de 60 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no 

art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005; 

2. Que promova adequações na parametrização de seu 

sistema de gestão de pessoal para viabilizar a correta 

classificação orçamentária relativa à Unidade Orçamentária, 

segregando corretamente as despesas das Unidade 

Orçamentárias 4760 – FUNSAUDE e 4534 – UNIOESTE, no 

prazo de 60 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

87, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005. 

4.1.3 TIDE Administrativo 
Que seja observado o disposto no § 1.º do art. 169, da 

Constituição Federal, no que tange a concessão de vantagens. 

4.1.4 

Terceirização dos 

Serviços de Saúde e 

Duplo Vínculo de 

Trabalho 

1. Inserir nos futuros editais de Licitação e Chamamento 

Público da instituição a vedação  disposta pelo art. 9.º, inciso III, 

da Lei nº 8.666/1993, bem como o previsto pelo art. 16, inciso III 

da Lei nº 15.608/2007 no qual é vedado ao servidor público 

participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de 

obra ou serviço do órgão responsável pela licitação, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei 

Complementar nº 113/2005, sem prejuízo à continuidade das 

ações que envolvem o combate à pandemia; 

2. Inserir nos futuros contratos firmados entre a instituição 

e terceiros, cláusula contendo a vedação  disposta pelo art. 9.º, 

inciso III, da Lei nº 8.666/1993, bem como o previsto pelo art. 16, 

inciso III da Lei nº 15.608/2007, no qual é vedado a servidor 

público participar direta ou indiretamente da licitação ou da 

execução de obra ou serviço do órgão responsável pela licitação 

e sujeição de sanções no caso do não cumprimento, sob pena de 
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aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei 

Complementar nº 113/2005, sem prejuízo à continuidade das 

ações que envolvem o combate à pandemia; 

3. Instituir controles internos que permitam coibir a 

contratação de servidores e/ou terceirizados que possuem 

vínculo com a Instituição, estabelecer controle de frequência para 

os profissionais (servidores/terceirizados) que realizam 

sobreaviso, com o registro do horário de entrada e saída do 

profissional na instituição, bem como o registro do horário de 

acionamento do profissional para atendimento das ocorrências 

em sobreaviso; criar controle de escalas dos profissionais para a 

realização de sobreaviso, a fim de evitar a sobreposição de 

horários nas atividades desenvolvidas por seus servidores, no 

prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

87, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005, sem 

prejuízo à continuidade das ações que envolvem o combate à 

pandemia; 

4. Promover a abertura de procedimento administrativo 

interno com a finalidade de buscar o ressarcimento dos valores 

pagos indevidamente ao Sr. Eduardo Barros Sarolli, o qual 

totaliza a quantia de R$ 4.061,85 (quatro mil e sessenta e um 

reais e oitenta e cinco centavos), no prazo de 30 dias, sob pena 

de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea “f”, da 

Lei Complementar nº 113/2005. 

4.1.10 
Pregão Presencial nº 

03/2020 – HUOP 

1. Que na formação dos preços máximos do edital sejam 

observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 

15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial 

ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que 

determinam que os preços inexequíveis ou manifestamente 

excessivos devem ser desconsiderados; 

2. Que a UNIOESTE, conjuntamente com outras fontes de 

pesquisa, utilize a consulta ao Banco de Preços em Saúde – BPS 

– cujo parâmetro deverá ser o valor da média ponderada, 

conforme preconiza o Acórdão nº 1857/19–Tribunal Pleno, deste 

Tribunal de Contas; 

3. Que, ao se deparar com descritivo de objeto atendido 

por somente uma ou poucas marcas, seja realizada ou a pré-

qualificação do objeto ou que o procedimento licitatório seja 

instruído, já na fase interna, com a comprovação, por meio de 

justificativa técnica adequada, de que aquela opção é a melhor 

para o atendimento do interesse público, em atenção ao disposto 

no art. 10, § 1.º da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

 

5.3 RESSALVAS 

ITEM Nº ACHADO CRITÉRIO 

4.1.3 TIDE Administrativo 

Pagamento indevido da gratificação TIDE sem a devida previsão 

legal (LOA 2020), em desacordo com o disposto no § 1.º do art. 

169, da Constituição Federal. 
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5.4 MULTAS 

ITEM Nº ACHADO MULTA RESPONSÁVEL 

4.1.3 TIDE Administrativo 

Aplicação de multa administrativa, 

prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei 

Complementar nº 113/2005 

Sr. Alexandre Almeida 

Webber 

4.1.8 
Concorrência nº 
01/2020 – Campus 
Mal. C. Rondon 

Aplicação de multa administrativa, 

prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei 

Complementar nº 113/2005 

Sr. Alexandre Almeida 

Webber 

4.1.9 Concorrência nº 
03/2020 - Reitoria 

Aplicação de multa administrativa, 

prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei 

Complementar nº 113/2005 

Sr. Alexandre Almeida 

Webber 

4.1.10 Pregão Presencial nº 
03/2020 – HUOP 

Aplicação de multa administrativa, 

prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei 

Complementar nº 113/2005 

Sr. Alexandre Almeida 

Webber 

 

Destaca-se, contudo, que a conclusão não elide responsabilidades 

por atos não alcançados pelo conteúdo do presente Relatório, por divergências nas 

informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que 

possam vir a ser apresentadas. 

Cabe ressaltar, ainda, que em função da situação de pandemia 

decretada em 2020 para o combate ao coronavírus, as funções fiscalizatórias deste 

Tribunal de Contas e por consequência da 7ª Inspetoria de Controle Externo foram 

restringidas.  
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6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

 

O objetivo da fiscalização da Inspetoria consiste no acompanhamento 

das operações dos jurisdicionados, aplicando os procedimentos e critérios 

estabelecidos pela ICE. Salienta-se, entretanto, que a fiscalização não avalia as 

contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis, contratações 

e movimentação de pessoal e não analisa transferências voluntárias, tendo em vista 

serem tais atividades específicas atribuições de outras Unidades do Tribunal.  

A amostra está arquivada e registrada nos papéis de trabalho oficiais 

da Inspetoria. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra selecionada a partir 

de informações disponibilizadas pelo jurisdicionado e/ou adquiridas a partir do 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAF) e/ou demais 

sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelos jurisdicionados.  

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização 

dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura dos jurisdicionados e da 

Inspetoria, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a 

generalizações, quando disponibilizado para os respectivos registros. 

Os principais procedimentos utilizados, sobre uma base seletiva, 

foram: 

• Pesquisa em material informatizado; 

• Consulta a dados e informações nos sistemas corporativos do 

jurisdicionado e do Tribunal de Contas;  

• Exame da documentação da amostra e de cálculos diversos; 

• Entrevistas com representantes do órgão e responsáveis. 

 

6.1 RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS 

 

Considerando que o objetivo do trabalho de fiscalização é detectar 

possíveis inconformidades, por meio de testes, escopo definido, mediante seleção de 

áreas, atos e fatos praticados pelo jurisdicionado, a responsabilidade da equipe está 

adstrita às verificações trazidas ao presente relatório, circunscrita aos registros 

constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na 

conclusão deste relatório.    
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Destaca-se que o trabalho das equipes de fiscalização foi realizado 

por área de atuação, a seguir individualizada: 

• Pessoal: Danielle Cristina Jaques Urban, Regiane de Andrade Mazur e Robson 

Fernandes Soares; 

• Análise Prévia de Editais de Licitação: Juliano Woellner Kintzel e Moacyr Aristeu 

Molinari Neto; 

• Análise de Procedimentos Licitatórios e Compras Diretas: André Castanheira 

Santos, Fabíola Ferreira Delazari Cecato, Levi Antunes da Cruz Junior e Anderson 

Regis Saladino;  

• Análise da Terceirização dos Serviços de Saúde e Duplo Vínculo de Trabalho: 

Ariovaldo José Amarante Junior, Aloisio Antonio Mazia, Carlos Alberto Rola 

Fernandes, Elvison Aparecido Domingues e Luiz Gustavo Merolli Soria. 

 
 

É o relatório. 

 

Curitiba, 22 de abril de 2021. 

 
 

DANIELLE CRISTINA JAQUES URBAN 

Analista de Controle – Matrícula 51.355-5 

 

JULIANO WOELLNER KINTZEL 

Analista de Controle – Matrícula 51.389-0 

 

ANDRÉ CASTANHEIRA SANTOS  

Gerente de Fiscalização – Matrícula nº 52.145-0 

 

ARIOVALDO JOSÉ AMARANTE JUNIOR 

Gerente de Fiscalização – Matrícula nº 51.337-7 
 
 
 

MARCIO JOSÉ ASSUMPÇÃO 

Inspetor de Controle – Matrícula nº 51.094-7 
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PROCESSO:   249288/21 

ASSUNTO:        PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ENTIDADE:    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

EXERCÍCIO:    2020 

INSTRUÇÃO N.º  625/2021 - CGE - 1ª ANÁLISE 

GESTOR: 

Nome Cargo Início Fim 

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER Reitor 01/01/20 31/12/20 

PROCURADOR: 

Roseli Valera Paris 

Prestação de Contas Anual. Autarquia. Exercício de 2020. 

Primeiro Exame. Encaminhamento para abertura de prazo para 

contraditório. 

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Entidade UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

Vinculação SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 

Natureza Jurídica AUTARQUIA 

Responsável Técnico SONIA GORETTI NOVACK DA SILVA - CONTADORA - CRC NÃO INFORMADO 
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2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, 

vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de 

Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, 

tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos 

relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.  

 Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis 

geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e 

apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.  

 A presente Prestação de Contas foi protocolada em 29/04/2021, portanto 

dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução 

Normativa nº 158/2021, que define a documentação mínima que deve compor o processo 

de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, 

pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa. 
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3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED 

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, 

Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de 

Contabilidade do Estado, conforme definido nos respectivos Leiautes, portanto a 

verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do 

Governo Estadual. 

Já com relação aos dados dos Módulos Licitação, Contrato e Controle 

Interno, cuja responsabilidade pelo envio é da própria Entidade, a verificação do 

cumprimento dos prazos será objeto de exame nesta prestação de contas.  

 Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-

CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos 

fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:  

 Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED: 

Quadrimestre Prazo para Envio Data de Envio Situação 

1º 01/06/2020 25/05/2020 Dentro do Prazo 

2º 30/09/2020 15/09/2020 Dentro do Prazo 

3º 01/02/2021 27/01/2021 Dentro do Prazo 
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4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, 

elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios 

estabelecidos na Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, 

encontram-se evidenciadas a seguir. 

Conforme apresentado no Relatório de Gestão, a Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), por meio os Decretos nº 1416/19 e 

3743/2019 foi extinta enquanto Secretaria e criada enquanto Superintendência Geral de 

Ciência, Tecnologia. Este fato refletiu na aprovação da LOA/2020, no que se refere à 

Unioeste. 

Assim, a autarquia UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 

PARANÁ executou orçamentos através de duas unidades orçamentárias: 

a) UNIDADE - 4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ . UNIOESTE; 

b) UNIDADE - 1344 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ . UNIOESTE, 

cujos demonstrativos contábeis e orçamentários constam na peça 28. 

De acordo com os dados constantes nos SEI-CED, os valores das duas 

unidades foram somados na composição das Demonstrações Contábeis pelo sistema, 

uma vez que se trata do mesmo ―idpessoa‖. 

Dessa forma, as peças apresentadas na PCA tiveram seus valores 

somados para a composição dos saldos e foram comparados com os valores apurados 

pelo SEI-CED, sem divergências, conforme apresentado no quadro a seguir: 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 1344 UNIDADE 4534 soma 1344 + 4534 

  

VALOR SEI-CED 

          

BALANÇO PATRIMONIAL         

ATIVO -  2.420.886,67   181.630.133,15        179.209.246,48    179.209.246,48  

Ativo Circulante -  2.420.886,67     41.195.572,00          38.774.685,33      38.774.685,33  

Ativo Não Circulante    140.434.561,15        140.434.561,15    140.434.561,15  

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -  2.420.886,67   181.630.133,15        179.209.246,48    179.209.246,48  

Passivo Circulante -  2.420.887,15       4.160.655,31            1.739.768,16        1.739.768,16  

Passivo Não Circulante        4.923.672,04            4.923.672,04        4.923.672,04  
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Patrimônio Líquido                  0,48   172.545.805,80        172.545.806,28    172.545.806,28  

          

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                 -      

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  46.700.948,67   340.891.468,26        387.592.416,93    387.592.416,93  

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria           283.928,00               283.928,00           283.928,00  

Contribuições                          -                                -                           -    

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos      43.116.926,00          43.116.926,00      43.116.926,00  

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                      -            478.565,28               478.565,28           478.565,28  

Transferências e Delegações Recebidas  46.700.948,67   295.727.147,23        342.428.095,90    342.428.095,90  

Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos                          -                                -                           -    

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas        1.284.901,75            1.284.901,75        1.284.901,75  

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  46.700.948,19   349.779.013,33        396.479.961,52    396.479.961,52  

Pessoal e Encargos  46.700.948,19   262.557.457,50        309.258.405,69    309.258.405,69  

Benefícios Previdenciários e Assistenciais           486.977,96               486.977,96           486.977,96  

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo      64.089.401,59          64.089.401,59      64.089.401,59  

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras               3.081,67                   3.081,67               3.081,67  

Transferências e Delegações Concedidas      14.280.479,13          14.280.479,13      14.280.479,13  

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos           495.254,59               495.254,59           495.254,59  

Tributárias        1.097.385,83            1.097.385,83        1.097.385,83  

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas        6.768.975,06            6.768.975,06        6.768.975,06  

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO                  0,48  -    8.887.545,07  -         8.887.544,59  -    8.887.544,59  

          

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO         

RECEITA ORÇAMENTÁRIA                      -       56.990.941,93          56.990.941,93      56.990.941,93  

Receitas Correntes                      -       55.749.477,51          55.749.477,51      55.749.477,51  

Receitas de Capital                      -         1.241.464,42            1.241.464,42        1.241.464,42  

DESPESA ORÇAMENTÁRIA  46.700.948,19   342.898.063,25        389.599.011,44    389.599.011,44  

Despesas Correntes  46.700.948,19   332.109.857,30        378.810.805,49    378.810.805,49  

Despesas de Capital      10.788.205,95          10.788.205,95      10.788.205,95  

          

BALANÇO FINANCEIRO         

INGRESSOS 1344 4534 1344 + 4534 VALOR SEI-CED 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 56.990.941,93 56.990.941,93     56.990.941,93  

     Ordinária 0,00 2.694.016,78 2.694.016,78       2.694.016,78  

     Vinculada 0,00 54.296.925,15 54.296.925,15     54.296.925,15  

Transferências Financeiras Recebidas 46.700.948,67 283.888.593,04 330.589.541,71   330.589.541,71  

Recebimentos Extra-Orçamentários 16.670.802,61 98.580.173,45 115.250.976,06   115.250.976,06  

Saldo do Exercício Anterior 0,00 32.427.499,71 32.427.499,71     32.427.499,71  

Total dos Ingressos 63.371.751,28 471.887.208,13 535.258.959,41   535.258.959,41  

DISPÊNDIOS 1344 4534 1344 + 4534   

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 46.700.948,19 342.898.063,25 389.599.011,44   389.599.011,44  

      Ordinária 45.355.209,70 266.162.424,44 311.517.634,14   311.517.634,14  

      Vinculada 1.345.738,49 76.735.638,81 78.081.377,30     78.081.377,30  

Transferências Financeiras Concedidas 0,00 14.279.812,03 14.279.812,03     14.279.812,03  

Pagamentos Extra-Orçamentários 19.091.689,76 94.092.794,93 113.184.484,69   113.184.484,69  

Saldo para o Exercício Seguinte -2.420.886,67 20.616.537,92 18.195.651,25     18.195.651,25  

Total dos Dispêndios 63.371.751,28 471.887.208,13 535.258.959,41   535.258.959,41  
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4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO 

N° ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS VALOR % s/ ORÇ. INICIAL 

1 Orçamento Inicial 355.976.365,00 100,00 

2 Atualização 0,00 0,00 

3 Créditos Suplementares 26.786.864,00 7,52 

4 Créditos Especiais 476.851.544,00 133,96 

5 Créditos Extraordinários 0,00 0,00 

6 Remanejamento 10.010.731,00 2,81 

7 Transposições 0,00 0,00 

8 Transferências 310.000,00 0,09 

9 Cancelamentos 403.359.054,00 113,31 

10 Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9) 110.600.085,00 31,07 

11 Orçamento Final = (1+10) 466.576.450,00 131,07 

Fonte: SEI/CED 

  

N° ORIGEM DOS RECURSOS VALOR % s/ TOTAL 

1 Anulação de Dotações 472.800.498,00 91,99 

2 Excesso de Arrecadação 31.361.545,00 6,10 

3 Superávit Financeiro 9.797.096,00 1,91 

4 Operações de Crédito 0,00 0,00 

5 Dotação Transferida 0,00 0,00 

6 Reserva de Contingência 0,00 0,00 

7 Total 513.959.139,00 100,00 

Fonte: SEI/CED 
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4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

       
   TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná  

Tipo de Relatório: por entidade  
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  

Ano: 2020  
Até o Mês: 12  

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Gerado em : 28/05/2021 
09h51min 

 

 

   

       
 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo 

RECEITAS CORRENTES(I) 56.525.872,00 87.704.930,00 55.749.477,51 31.955.452,49 

  Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Receita Patrimonial 1.164.750,00 1.216.750,00 506.114,99 710.635,01 

  Receita Agropecuária 742.890,00 742.890,00 947.376,18 -204.486,18 

  Receita Industrial 57.150,00 57.150,00 20.690,83 36.459,17 

  Receita de Serviços 50.833.582,00 73.635.582,00 42.405.201,94 31.230.380,06 

  Transferências Correntes 2.895.500,00 10.165.875,00 10.585.191,82 -419.316,82 

  Outras Receitas Correntes 832.000,00 1.886.683,00 1.284.901,75 601.781,25 

RECEITAS DE CAPITAL(II) 1.311.000,00 1.493.487,00 1.241.464,42 252.022,58 

  Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Alienação de Bens 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

  Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Transferência de Capital 1.011.000,00 1.193.487,00 1.241.464,42 -47.977,42 

  Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 57.836.872,00 89.198.417,00 56.990.941,93 32.207.475,07 

Operações de Crédito / Refinanciamento(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV) 57.836.872,00 89.198.417,00 56.990.941,93 32.207.475,07 

DÉFICIT (VI) 298.139.493,00 377.378.033,00 332.608.069,51 44.769.963,49 

TOTAL (VII)=(V + VI) 355.976.365,00 466.576.450,00 389.599.011,44 76.977.438,56 

Saldo de Exercícios Anteriores 0,00 9.797.096,00 9.797.096,00 0,00 

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Superávit Financeiro 0,00 9.797.096,00 9.797.096,00 0,00 

  Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

       

   DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial Dotação 

Atualizada 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

Saldo da 
Dotação 

Despesas Correntes(VIII) 354.215.365,00 453.625.215,00 378.810.805,49 366.741.748,55 365.380.356,49 74.814.409,51 

  Pessoal e Encargos Sociais 303.593.788,00 362.829.311,00 308.847.072,58 307.449.021,93 307.449.021,93 53.982.238,42 

  Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Outras Despesas Correntes 50.621.577,00 90.795.904,00 69.963.732,91 59.292.726,62 57.931.334,56 20.832.171,09 

Despesas de Capital(IX) 1.761.000,00 12.951.235,00 10.788.205,95 4.222.276,05 4.075.229,26 2.163.029,05 

  Investimentos 1.761.000,00 12.951.235,00 10.788.205,95 4.222.276,05 4.075.229,26 2.163.029,05 

  Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reserva de Contingência(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL DAS 
DESPESAS(XI)=(VIII + IX + X) 

355.976.365,00 466.576.450,00 389.599.011,44 370.964.024,60 369.455.585,75 76.977.438,56 

Amortização da 
Dívida/Refinanciamento(XII) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Amortização da Dívida 
Interna 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Amortização da Dívida 
Externa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO(XII)=(XI 
- XII) 

355.976.365,00 466.576.450,00 389.599.011,44 370.964.024,60 369.455.585,75 76.977.438,56 

Superávit=(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (XIV)=(XII + XIII)  355.976.365,00 466.576.450,00 389.599.011,44 370.964.024,60 369.455.585,75 76.977.438,56 

Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Fonte: SEI/CED 
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4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL 

     
   TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná  

  
Tipo de Relatório: por entidade  

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  
Até o Mês: 12  

Ano: 2020  
BALANÇO PATRIMONIAL Gerado em : 28/05/2021 

09h51min 
 

 

  

     
 Especificação Exercício Atual Exercício Anterior 

ATIVO                                                                                                                                                  179.209.246,48 192.868.834,83 

   ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                                    38.774.685,33 52.978.578,72 

      Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                    18.163.262,33 32.395.110,79 

      Créditos a Curto Prazo                                                                                                                           4.097.482,09 4.046.746,75 

      Estoques                                                                                                                                         16.513.940,91 16.536.721,18 

   ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                                140.434.561,15 139.890.256,11 

      Investimentos                                                                                                                                    550,09 550,09 

      Imobilizado                                                                                                                                      140.434.011,06 139.889.706,02 

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                           179.209.246,48 192.868.834,83 

     PASSIVO CIRCULANTE                                                                                                                                1.739.768,16 26.722.912,26 

        Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo                                                                 2.385.770,78 21.387.984,88 

        Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                                                                                    987.044,32 4.438.626,49 

        Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                                                                                               59.710,91 9.212,05 

        Demais Obrigações a Curto Prazo                                                                                                                -1.692.757,85 887.088,84 

   PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                              4.923.672,04 4.827.175,09 

        Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                                                                                    124.060,50 -149.645,10 

        Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                                                                                               4.799.611,54 4.976.820,19 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                                     172.545.806,28 161.318.747,48 

    Patrimônio Social e Capital Social                                                                                                                 102.021.132,10 102.021.132,10 

    Resultados Acumulados                                                                                                                              70.524.674,18 59.297.615,38 

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 
4320/1964)                                                                                

ATIVO(I)                                                                                                                                                 
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    Ativo Financeiro                                                                                                                                   18.195.651,25 32.427.499,71 

    Ativo Permanente                                                                                                                                   161.013.595,23 160.441.335,12 

TOTAL DO ATIVO                                                                                                                                         179.209.246,48 192.868.834,83 

PASSIVO(II)                                                                                                                                              

    Passivo Financeiro                                                                                                                                 20.636.852,29 42.367.598,47 

    Passivo Permanente                                                                                                                                 4.923.672,04 4.827.175,09 

TOTAL DO PASSIVO                                                                                                                                       25.560.524,33 47.194.773,56 

SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)                                                                                                                      153.648.722,15 145.674.061,27 

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)                                                                                                     

ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                                                                                   

 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres                                                                                                 1.871.993,88 1.871.993,88 

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                                                                       1.871.993,88 1.871.993,88 

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                                                                                 

    Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres                                                                                            121.169.506,86 99.738.422,91 

    Obrigações Contratuais                                                                                                                             512.449.029,22 197.255.472,24 

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                                                                     633.618.536,08 296.993.895,15 
 

Fonte: SEI/CED 

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

     
  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná  

  
Tipo de Relatório: por entidade  

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  
Ano: 2020  

Até o Mês: 12  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Gerado em : 28/05/2021 

09h51min 
 

 

 

     
  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS EXERCÍCIO ATUAL 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 387.592.416,93 375.778.582,27 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 283.928,00 2.395.824,35 

 Taxas 283.928,00 2.395.824,35 

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 43.116.926,00 43.743.691,62 

  



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR H6DL.SGKP.DRBB.ZH1F.H

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

11 

 

 

Venda de Mercadorias 947.376,18 667.112,74 

 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 42.169.549,82 43.076.578,88 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 478.565,28 818.926,02 

 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 478.565,28 818.926,02 

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 342.428.095,90 327.387.652,56 

 Transferências Intragovernamentais 330.601.439,66 317.393.908,12 

 Transferências Intergovernamentais 1.841.256,40 8.151.993,17 

 Transferências das Instituições Privadas 9.984.599,84 1.741.751,27 

 Transferências de Pessoas Físicas 800,00 100.000,00 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.284.901,75 1.432.487,72 

 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.284.901,75 1.432.487,72 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 396.479.961,52 361.942.819,95 

PESSOAL E ENCARGOS 309.258.405,69 302.812.940,30 

 Remuneração a Pessoal 260.016.670,26 275.091.376,88 

 Encargos Patronais 49.169.920,84 27.586.328,59 

 Benefícios a Pessoal 71.814,59 135.234,83 

 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 486.977,96 351.584,56 

 Pensões 13.933,30 0,00 

 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 473.044,66 351.584,56 

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 64.089.401,59 48.148.641,46 

 Uso de Material de Consumo 11.696.432,98 9.346.980,31 

 Serviços 40.726.935,63 38.801.661,15 

 Depreciação, Amortização de Exaustão 11.666.032,98 0,00 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.081,67 8.142,91 

 Juros e Encargos de Mora 3.081,67 8.142,91 

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 14.280.479,13 5.542.789,01 

 Transferências Intragovernamentais 14.280.479,13 5.542.789,01 

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 495.254,59 8.682,30 

 Incorporação de Passivos 495.254,59 8.540,20 

 Desincorporação de Ativos 0,00 142,10 

TRIBUTÁRIAS 1.097.385,83 572.093,34 

 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.335,01 9.533,38 

 Contribuições 1.095.050,82 562.559,96 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 6.768.975,06 4.497.946,07 
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 Incentivos 6.124.024,07 3.284.257,49 

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 644.950,99 1.213.688,58 

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -8.887.544,59 13.835.762,32 
 

Fonte: SEI/CED 

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 

INGRESSOS EXERCÍCIO ATUAL % s/ TOTAL 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 56.990.941,93 10,65 

     Ordinária 2.694.016,78 - 

     Vinculada 54.296.925,15 - 

Transferências Financeiras Recebidas 330.589.541,71 61,76 

Recebimentos Extra-Orçamentários 115.250.976,06 21,53 

Saldo do Exercício Anterior 32.427.499,71 6,06 

Total dos Ingressos 535.258.959,41 100,00 

DISPÊNDIOS EXERCÍCIO ATUAL % s/ TOTAL 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 389.599.011,44 72,79 

      Ordinária 311.517.634,14 - 

      Vinculada 78.081.377,30 - 

Transferências Financeiras Concedidas 14.279.812,03 2,67 

Pagamentos Extra-Orçamentários 113.184.484,69 21,15 

Saldo para o Exercício Seguinte 18.195.651,25 3,40 

Total dos Dispêndios 535.258.959,41 100,01 

Fonte: Balanço Financeiro PCA 

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve 

irregularidades/anomalias nos resultados apresentados. 

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

Resultado da Execução Orçamentária Valores 

Receita Orçamentária Arrecadada 56.990.941,93 

(+) Transferências e Delegações Recebidas 330.589.541,71 

(-) Despesa Realizada 389.599.011,44 

(-) Transferências e Delegações Concedidas 14.279.812,03 

(=) Resultado Superávit / Déficit -16.298.339,83 

(%) Resultado -4,18 

Fonte: SEI-CED 
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O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi Deficitário, uma vez 

que as Despesas Realizadas foram superiores à Receita Arrecadada/Transferências 

Financeiras Recebidas em R$ 16.298.339,83. 

Considerando que o valor apurado não é relevante, esta Unidade Técnica 

entende que o déficit orçamentário apresentado de 4,18% não seja motivo para indicar 

ressalvas à execução orçamentária, uma vez que, conforme informado no Relatório de 

Gestão (peça 4, fls. 7), nenhuma despesa é autorizada sem que haja recursos financeiros 

para sua quitação, metodologia que assegura uma eficaz e eficiente gestão financeira. 

4.7 - METAS FÍSICAS 

P/A - METAS UNIDADE 
METAS   % 

JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES 
PREVISTAS REALIZADAS REALIZADO 

6078 - Gestão do Hospital 
Universitário Regional do 
Oeste do Paraná - UNIOESTE 

R$ 52.440.777,00 41.738.504,61 79,59   

AÇÕES           

1. Manter atendimento Médico 
ambulatorial e Hospitalar 

atendimento 
realizado 

92.735 63.971 68,98 

O HUOP prestou atendimentos especializados nas 
mais diversas áreas da medicina. Com 216 leitos, 
deste 30 leitos são para o COVID19, é o maior 
hospital público das regiões oeste e sudoeste do 
paraná e atende uma população de 
aproximadamente 2,0 milhões de habitantes, 
recebendo também pacientes de várias regiões do 
estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e dos países 
vizinhos como Paraguai e Argentina 

  

6128 - Gestão das Atividades 
Universitárias - UNIOESTE 

R$ 364.584.152,00 298.431.995,64 81,86   

AÇÕES           

1. Manter alunos de graduação e 
pós-graduação 

aluno 
mantido 

12.030 0 0,00 

Esta é uma meta de construção anual. Para o 
calendário acadêmico do ano letivo de 2020, esse 
quantitativo somente poderá ser mensurado no 
encerramento do mesmo. 

OBRAS           

1. Ampliar, modernizar e 
recuperar o campus de Cascavel 

m2 20 1.687 8.435,00 

Informamos que em 2019 quando do preenchimento 
da LOA para 2020, não havia previsão de Receitas 
para tal execução. Assim a previsão de metragem 
ocorre em função somente de adaptação e reformas 
do espaço físico. No entanto, em 2020 ocorreram a 
liberação de Recursos financeiros do Tesouro e 
Recursos Próprios de Contrapartida possibilitando a 
Lote 03 (fase 03) do Centro de Pesquisa e Pós-
Graduação em Conservação e Manejo de Recursos 
Naturais - BIOINFRA do campus de Cascavel . 
Convênio assinado anteriormente, no entanto, os 
recursos financeiros e execução só foram finalizados 
em 2020. 
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2. Ampliar, modernizar e 
recuperar o campus de Foz do 
Iguaçu 

m2 20 319 1.595,00 

A previsão de metragem ocorre em função somente 
de adaptação e reformas do espaço físico. No 
entanto, em 2020 ocorreram a liberação de Recursos 
financeiros de Convênio Federal possibilitando a 
Construção do Espaço Multiuso do Campus de Foz 
do Iguaçu. 

3. Ampliar, modernizar e 
recuperar o campus de 
Francisco Beltrão 

m2 20 0 0,00 

Os recursos financeiros são suficientes apenas para 
a manutenção do campus, muito embora a obra seja 
necessária, priorizou-se a manutenção das 
atividades. 

4. Ampliar, modernizar e 
recuperar o campus de Marechal 
C. Rondon 

m2 20 3.129 15.645,00 

A previsão de metragem ocorre em função somente 
de adaptação e reformas do espaço físico. No 
entanto, em 2020 ocorreram a liberação de Recursos 
financeiros de Convênio Federal, Recursos Próprios 
e do Tesouro, possibilitando a Construção do 
Almoxarifado do Centro de Ciências Agrárias (CCA) 
e Urbanização Campus II (CCA). 

5. Ampliar, modernizar e 
recuperar o campus de Toledo 

m2 20 1.096 5.480,00 

A previsão de metragem ocorre em função somente 
de adaptação e reformas do espaço físico. No 
entanto, em 2020 ocorreram a liberação de Recursos 
financeiros de Convênio Federal e Recursos 
Próprios, possibilitando a Construção do Centro de 
Pesquisa e Pós-Graduação de Desenvolvimento das 
Fronteiras (PGDFRON) e Construção do Prédio do 
Auditório do Centro de Eventos da Unioeste Campus 
de Toledo. 

6. Ampliar, modernizar e 
recuperar o prédio da Reitoria 

m2 20 0 0,00 

Os recursos financeiros são suficientes apenas para 
a manutenção do campus, muito embora a obra seja 
necessária, priorizou-se a manutenção das 
atividades, as Obras não foram realizadas, conforme 
previsto, tendo em vista que os recursos financeiros 
foram insuficientes para investimento. 

  

9017 - Encargos Especiais - 
UNIOESTE 

R$ 2.850.571,00 2.727.563,00 95,68   

  

Total da Entidade  R$ 419.875.500,00 342.898.063,25 81,67   

Fonte: Prestação de Contas do Governador, processo 249350/21, peça 55.  

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a Entidade não teve 

desempenho satisfatório em relação às metas físicas/financeiras. No entanto, as 

justificativas são plausíveis. 

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED 

ESPECIFICAÇÃO VALOR PCA VALOR SEI-CED DIFERENÇA 

    

BALANÇO PATRIMONIAL    

ATIVO 179.209.246,48 179.209.246,48 0,00 

Ativo Circulante 38.774.685,33 38.774.685,33 0,00 

Ativo Não Circulante 140.434.561,15 140.434.561,15 0,00 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 179.209.246,48 179.209.246,48 0,00 

Passivo Circulante 1.739.768,16 1.739.768,16 0,00 
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Passivo Não Circulante 4.923.672,04 4.923.672,04 0,00 

Patrimônio Líquido 172.545.806,28 172.545.806,28 0,00 

    

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 387.592.416,93 387.592.416,93 0,00 

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria 283.928,00 283.928,00 0,00 

Contribuições 0,00 0,00 0,00 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 43.116.926,00 43.116.926,00 0,00 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 478.565,28 478.565,28 0,00 

Transferências e Delegações Recebidas 342.428.095,90 342.428.095,90 0,00 

Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos 0,00 0,00 0,00 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.284.901,75 1.284.901,75 0,00 

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 396.479.961,52 396.479.961,52 0,00 

Pessoal e Encargos 309.258.405,69 309.258.405,69 0,00 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 486.977,96 486.977,96 0,00 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 64.089.401,59 64.089.401,59 0,00 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 3.081,67 3.081,67 0,00 

Transferências e Delegações Concedidas 14.280.479,13 14.280.479,13 0,00 

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos 495.254,59 495.254,59 0,00 

Tributárias 1.097.385,83 1.097.385,83 0,00 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 6.768.975,06 6.768.975,06 0,00 

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -8.887.544,59 -8.887.544,59 0,00 

    

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 56.990.941,93 56.990.941,93 0,00 

Receitas Correntes 55.749.477,51 55.749.477,51 0,00 

Receitas de Capital 1.241.464,42 1.241.464,42 0,00 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 389.599.011,44 389.599.011,44 0,00 

Despesas Correntes 378.810.805,49 378.810.805,49 0,00 

Despesas de Capital 10.788.205,95 10.788.205,95 0,00 

 

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da 

Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitido pela 

contabilidade, não evidenciou divergências  com os números levantados a partir dos 

dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.  
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5 - CONTROLE INTERNO 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a 

necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em 

igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.  

 No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas 

de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao 

responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei 

Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo 

específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º). 

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, por 

meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação 

e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua 

vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por 

meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação in loco. 

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será 

composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno 

Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. 

Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo 

às orientações técnicas da CGE (IN nº 03/2021-CGE).  

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Origem da 
Operação 

Achad
o 

Ano 
Achad

o 

Atest
o Art. 

74 
C.F 

Descrição do achado 
Medidas 
para o 

Achado 

Achado 1 2020 S 
Nao e realizada a atualizacao dos dados cadastrais no GMS da empresa 
contratada, bem como das certidoes de regularidade fiscal e trabalhista. 

 

Monitoramen
to 

- - S 
GMS - utilizacao. Realizamos no dia 05/11/2020 reuniao com o Pro-Reitor 
da Unespar professor Rogerio e com a Diretora Lindinalva para uma 
demonstracao sobre a utilizacao do sistema GMS, devido a falta de 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 
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servidores efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de 
solicitacoes de compras e abertura de licitacao e ainda os prazos 
previstos para o fechamento do ano de 2020, nao sera possivel a 
implantacao ainda nesse ano, foi agendado um treinamento para todas as 
unidades da UNIOESTE para final de janeiro/2021. Salientamos que a 
partir de fevereiro de 2021 aderiremos o sistema GMS de forma gradativa 
ate a sua implantacao total. 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle esta Coordenadoria 
recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para 
registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as 
licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas 
alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Achado 2 2020 S Nao ha a emissao da nota de empenho?  

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 
Tendo em vista a motivacao do Agente de Controle, esta Coordenadoria 
de Controle Interno recomenda que realize a emissao da nota de 
empenho em cumprimento ao art. 13 do decreto 3.169/2019. 

Nao 
realizado 

Achado 3 2020 S Nao ha a geracao da ordem de compra dentro do GMS  

Monitoramen
to 

- - S 

Emissao OS e OC no sistema GMS Devido a falta de servidores efetivos 
no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos previstos para fechamento do ano 
de 2020, utilizaremos o sistema proprio ate a implantacao do GMS. 
Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 aderiremos o sistema GMS 
de forma gradativa ate a sua implantacao total. Prazo previsto 180 dias a 
contar de fevereiro de 2021. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Em que pese a justificativa apressentada, esta Coordenadoria recomenda 
que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e 
atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as licitacoes, 
processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alteracoes, 
garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Achado 4 2020 S 
Os processos de contratacao direta nao estao devidamente inseridos no 
sistema e-protocolo para acompanhamento. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

e-protocolo sobre a utilizacao do e-protocolo, devido a falta de servidores 
efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de 
compras e abertura de licitacao e ainda os prazos previstos para o 
fechamento do ano de 2020, nao sera possivel a implantacao ainda nesse 
ano, foi agendado um treinamento sobre a utilizacao do Sistema GMS e 
E-protocolo, para todas as unidades da UNIOESTE para final de 
janeiro/2021. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle e por tratar-se de 
procedimento que envolvem atos de pagamentos, os quais exigem 
prestacao de contas, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda 
que, todos ao processo sejam devidamente protocolados via sistema e-
protocolo, melhorando as condicoes de acompanhamento e controle 
destas despesas. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Achado 5 2020 S 
O orgao/entidade nao utiliza o Sistema de Gestao de Materiais e Servicos 
- GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

GMS - utilizacao Realizamos no dia 05/11/2020 reuniao com o Pro-Reitor 
da Unespar professor Rogerio e com a Diretora Lindinalva para uma 
demonstracao sobre a utilizacao do sistema GMS, devido a falta de 
servidores efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 
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solicitacoes de compras e abertura de licitacao e ainda os prazos 
previstos para o fechamento do ano de 2020, nao sera possivel a 
implantacao ainda nesse ano, foi agendado um treinamento para todas as 
unidades da UNIOESTE para final de janeiro/2021 

Achado 6 2020 S 
No processo de contratacao direta nao ha justificativa fundamentando a 
forma de contratacao (com excecao dos casos relativos a Lei 
13.979/2020). 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Controladoria recomenda que os processos de contratacao direta 
sejam acompanhados da devida justificativa para tal forma de 
contratacao, atendendo ao disposto no Item II, do § 4º do Art. 35, da Lei 
15.608/2007. 

Nao 
realizado 

Achado 7 2020 S 

O responsavel pela contratacao direta nao faz uso da relacao das 
empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administracao Publica 
do Estado do Parana, constante no portal da transparencia da CGU 
(https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome
&direcao=asc). 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 
Considerando a motivacao do Agente de Controle, esta Controladoria 
recomenda que, para as proximas contratacoes, o orgao/entidade 
consulte portal da transparencia da CGU 

Nao 
realizado 

Achado 8 2020 S 
Nao e realizada a atualizacao dos dados cadastrais no GMS da empresa 
contratada, bem como das certidoes de regularidade fiscal e trabalhista. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

UNIOESTE-Campus de Cascavel ao Questionario e-CGE/2020 - 
01/01/2020 a 30/06/2020. A apresentacao em meio fisico, diferente do 
que foi orientado pela Controladoria Interna, se deve ao envio indevido do 
Plano de Acao da UNIOESTE — Campus de Cascavel, por meio 
eletronico, vez que esse documento foi remetido, inadvertidamente, com 
conteudo incompleto. Ressaltamos que procedemos a consulta ao 
MANUAL DO SISTEMA e-CGEMODULO CONTROLE INTERNO, 
anteriormente a operacionalizacao do Sistema. No entanto, nao restou 
claro a forma de consolidacao do registro das informacoes inseridas. 
Intuitivamente, cl registrado apenas o quesito do Plano de Acao que tinha 
acabado de ser preenchido. 

Prazo para 
execucao: 
288 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle esta Coordenadoria 
recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para 
registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as 
licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas 
alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Prazo para 
execucao: 
288 dias 

Achado 9 2020 S 
Nos casos de contratacao direta realizada pelo orgao/entidade nao ha 
parecer juridico 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, observada as 
demais hipoteses de dispensa e inexigibilidade de licitacoes nos termos 
do § 3º e X, do § 4º do art. 35 da Lei nº 15.608/2007, o processo 
contemple o parecer juridico. 

Nao 
realizado 

Achado 10 2020 S Nao ha a geracao da ordem de compra dentro do GMS  

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç - - S Considerando a motivacao do Agente de Controle esta Coordenadoria Nao 
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ão recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para 
registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as 
licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas 
alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

realizado 

Achado 11 2020 S 

Considerando o art. 36 da Lei Estadual nº 15.608/2007, nao e observado 
o objeto e o periodo relativo ao exercicio financeiro da aquisicao na 
contratacao direta, evitando o fracionamento da mesma natureza de 
despesa. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja observada a 
vedacao de dispensa de licitacao, nos termos dos incisos I e II do art. 34 
da Lei nº 15.608/2007, com objeto contratual identico ou similar em prazo 
inferior a 60 dias, conforme estabelece o Art. 36 da referida Lei, assim 
evitando o fracionamento da mesma natureza de despesa. 

Nao 
realizado 

Achado 12 2020 S 
Os processos de contratacao direta nao estao devidamente inseridos no 
sistema e-protocolo para acompanhamento. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle e por tratar-se de 
procedimento que envolvem atos de pagamentos, os quais exigem 
prestacao de contas, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda 
que, todos ao processo sejam devidamente protocolados via sistema e-
protocolo, melhorando as condicoes de acompanhamento e controle 
destas despesas. 

Nao 
realizado 

Achado 13 2020 S 
O orgao/entidade nao utiliza o Sistema de Gestao de Materiais e Servicos 
- GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Em que pese a justificativa apresentada, esta Coordenadoria de Controle 
Interno recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema 
GMS para registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes 
relativos as licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos 
e suas alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, 
bem como demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando 
facultada a utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto 
Estadual n° 5.880/2020. 

Nao 
realizado 

Achado 14 2020 S 
A pesquisa de preco livre nao foi devidamente registrada no sistema 
GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e buscando a 
padronizacao nos procedimentos de aquisicao de material e contratacao 
de servicos, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, 
todas as pesquisas de preco livre, realizados pelo orgao/entidade, sejam 
devidamente registradas no sistema GMS. 

Nao 
realizado 

Achado 15 2020 S 
O servidor responsavel pela realizacao da pesquisa nao esta devidamente 
identificado no processo, conforme art. 6º do Decreto Estadual nº 
4.315/2020. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S Considerando o contido no art. 6º do Decreto Estadual nº 4.315/2020, 
esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que todos os mapas 

Nao 
realizado 
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de cotacao de preco, para aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou 
insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei 
Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 4.315/2020, tenham seu 
responsavel devidamente identificado. 

Achado 16 2020 S 
O mapa de formacao de precos nao esta devidamente assinado pelo 
responsavel pela pesquisa de preco, conforme art. 6º do Decreto Estadual 
nº 4.315/2020. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Tendo em vista a motivacao do agente, esta Coordenadoria de Controle 
Interno recomenda que os mapas de formacao de precos sejam 
apensados aos seu respectivos protocolados devidamente assinados 
pelos responsaveis. 

Nao 
realizado 

Achado 17 2020 S 
No momento da habilitacao, houve a apresentacao da documentacao 
comprobatoria, conforme art. 5º do Decreto Estadual nº 4.315/2020 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Tendo em vista a motivacao do Agente de Controle Interno avaliativo, esta 
Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, a apresentacao da 
documentacao comprobatoria seja apresentada no momento da 
hablitacao. 

Nao 
realizado 

Achado 18 2020 S 
Nao ha justificativa da autoridade competente do orgao/entidade, para a 
apresentacao da documentacao comprobatoria em momento posterior a 
habilitacao. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Tendo em vista a motivacao do Agente de Controle Interno avaliativo, esta 
Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, a apresentacao da 
documentacao comprobatoria seja apresentada no momento da 
hablitacao. 

Nao 
realizado 

Achado 19 2020 S 
Todos os contratos regidos pela Lei Federal nº 13.979/2020, nao tem 
como prazo maximo de 180 dias 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 
Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que os contratos 
regidos pela Lei Federal 13.979/2020 tenha como prazo maximo de 180 
dias. 

Nao 
realizado 

Achado 20 2020 S 
Nao constam nos contratos regidos pela Lei Federal nº 13.979/2020 a 
possibilidade de prorrogacao do prazo enquanto perdurar o periodo da 
pandemia, considerando o art. 8º do Decreto Estadual nº 4.315/2020. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Tendo em vista que os contratos regidos Lei Federal nº 13.979, de 2020, 
conforme art. 8º do Decreto Estadual nº 4.315/2020, terao prazos de 
duracao de ate seis meses e poderao ser prorrogados por periodos 
sucessivos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos 
efeitos da situacao de emergencia de saude publica, esta Coordenadoria 
de Controle Interno recomenda que, a referida informacao conste nos 
contratos firmados com pela entidade. 

Nao 
realizado 

Achado 21 2020 S 

Nao constam nos contratos regidos pela Lei Federal nº 13.979/2020 a 
previsao que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas 
condicoes contratuais, acrescimos ou supressoes ao objeto contratado, 
em ate 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

Monitoramen - - S Nao realizado. Nao 
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to realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Tendo em vista o contido no art. 9º do Decreto Estadual nº 4.315/2020, 
para os contratos regidos Lei Federal nº 13.979, de 2020, esta 
Coordenadoria de Controle Interno recomenda que constem a referida 
previsao. 

Nao 
realizado 

Achado 22 2020 S 

Para a aquisicao do enfrentamento ao coronavirus o orgao/entidade nao 
utilizou minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de 
verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria 
Geral do Estado. 

 

Monitoramen
to 

- - S Nao realizado. 
Nao 

realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, sejam utilizadas 
a minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de 
verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria 
Geral do Estado, caso contrario, todos os processos cujo a motivacao 
seja a aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou insumos, destinados 
ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei Federal nº 
13.979/2020, dever ser devidamente encaminhados a PGE para fins de 
analise e manifestacao, conforme preconiza Art. 13 do Decreto Estadual 
4.315/2020. 

Nao 
realizado 

Achado 23 2020 S 
No processo de contratacao direta nao ha justificativa fundamentando a 
forma de contratacao (com excecao dos casos relativos a Lei 
13.979/2020). 

 

Monitoramen
to 

- - S 
Os setores envolvidos estao se organizando para que a partir de 
janeiro/21, inicie a inclusao das justificativas nas contratacoes diretas, da 
Unioeste - campus Foz do Iguacu 

Prazo para 
execucao: 
134 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Controladoria recomenda que os processos de contratacao direta 
sejam acompanhados da devida justificativa para tal forma de 
contratacao, atendendo ao disposto no Item II, do § 4º do Art. 35, da Lei 
15.608/2007. 

Prazo para 
execucao: 
134 dias 

Achado 24 2020 S 

O responsavel pela contratacao direta nao faz uso da relacao das 
empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administracao Publica 
do Estado do Parana, constante no portal da transparencia da CGU 
(https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome
&direcao=asc). 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Devido a falta de servidores efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, 
fluxo de solicitacoes de compras e abertura de licitacao e ainda os prazos 
para encerramento de 2020, nao sera possivel a implantacao ainda nesse 
ano, mas sera iniciado a partir de janeiro/2021 

Prazo para 
execucao: 
134 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 
Considerando a motivacao do Agente de Controle, esta Controladoria 
recomenda que, para as proximas contratacoes, o orgao/entidade 
consulte portal da transparencia da CGU 

Prazo para 
execucao: 
134 dias 

Achado 25 2020 S 
Nao e realizada a atualizacao dos dados cadastrais no GMS da empresa 
contratada, bem como das certidoes de regularidade fiscal e trabalhista. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Foi realizado no dia 05/11/2020 reuniao com o pro-reitor da Unespar 
professor Rogerio e com a Diretora Lindalva para uma demonstracao 
sobre a utilizacao do Sistema GMS, devido a falta de servidores efetivos 
no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos para encerramento de 2020, nao 
sera possivel a implantacao ainda nesse ano, foi agendado um 
treinamento para todas as unidades da Unioeste para o final de 
Janeiro/21. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle esta Coordenadoria 
recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para 
registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as 
licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas 
alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 
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utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Achado 26 2020 S 
Nos casos de contratacao direta realizada pelo orgao/entidade nao ha 
parecer juridico 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Os setores envolvidos estao se organizando para que a partir de 
janeiro/21, inicie o procedimento de enviar ao setor juridico todos os 
processos de compras de contratacao Direta, da Unioeste - campus Foz 
do Iguacu 

Prazo para 
execucao: 
134 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, observada as 
demais hipoteses de dispensa e inexigibilidade de licitacoes nos termos 
do § 3º e X, do § 4º do art. 35 da Lei nº 15.608/2007, o processo 
contemple o parecer juridico. 

Prazo para 
execucao: 
134 dias 

Achado 27 2020 S A nota de empenho nao foi previa a despesa.  

Monitoramen
to 

- - S 
Como foi um imprevisto que ocorreu, a situacao ja foi regularizada, nao 
sendo mais feito nota de empenho posterior. 

Realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 
Tendo em vista a motivacao do Agente de controle esta Coordenadoria de 
Controle Interno recomenda que, a geracao da nota de empenho ocorra 
com data anterior a despesa. 

Realizado 

Achado 28 2020 S Nao ha a geracao da ordem de compra dentro do GMS  

Monitoramen
to 

- - S 

Foi realizado no dia 05/11/2020 reuniao com o pro-reitor da Unespar 
professor Rogerio e com a Diretora Lindalva para uma demonstracao 
sobre a utilizacao do Sistema GMS, devido a falta de servidores efetivos 
no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos para encerramento de 2020, nao 
sera possivel a implantacao ainda nesse ano, foi agendado um 
treinamento para todas as unidades da Unioeste para o final de 
Janeiro/21. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Em que pese a justificativa apressentada, esta Coordenadoria recomenda 
que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e 
atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as licitacoes, 
processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alteracoes, 
garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Achado 29 2020 S 
Os processos de contratacao direta nao estao devidamente inseridos no 
sistema e-protocolo para acompanhamento. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

sobre a utilizacao do e-protocolo, devido a falta de servidores efetivos no 
setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos previstos para o encerramento do 
final de 2020, nao sera possivel a implantacao ainda esse ano, foi 
agendado um treinamento para utilizacao do e- protocolo para todas a 
unidades da Unioeste para final de Janeiro /21. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle e por tratar-se de 
procedimento que envolvem atos de pagamentos, os quais exigem 
prestacao de contas, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda 
que todos ao processo sejam devidamente protocolados via sistema e-
protocolo, melhorando as condicoes de acompanhamento e controle 
destas despesas. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Achado 30 2020 S 
A fase interna do processo de contratacao direta previstas na Lei Estadual 
nº 15.608/2007, nao e realizada atraves do GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Foi realizado no dia 05/11/2020 reuniao com o pro-reitor da Unespar 
professor Rogerio e com a Diretora Lindalva para uma demonstracao 
sobre a utilizacao do Sistema GMS, devido a falta de servidores efetivos 
no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos para encerramento de 2020, nao 
sera possivel a implantacao ainda nesse ano, foi agendado um 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 
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treinamento para todas as unidades da Unioeste para o final de 
Janeiro/21. 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle esta Coordenadoria 
recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para 
registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as 
licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas 
alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Achado 31 2020 S 
A fase externa do processo de contratacao direta previstas na Lei 
Estadual nº 15.608/2007, nao e inserida concomitante no GMS 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Foi realizado no dia 05/11/2020 reuniao com o pro-reitor da Unespar 
professor Rogerio e com a Diretora Lindalva para uma demonstracao 
sobre a utilizacao do Sistema GMS, devido a falta de servidores efetivos 
no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos para encerramento de 2020, nao 
sera possivel a implantacao ainda nesse ano, foi agendado um 
treinamento para todas as unidades da Unioeste para o final de 
Janeiro/21. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle 
Interno recomenda que seja utilizado a fase externa concomitante no 
GMS, conforme previsto no item II do Art. n°40 da Lei Estadual nº 
15.608/2007. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Achado 32 2020 S 
As informacoes registradas no GMS sao concomitantes com as 
informacoes constantes no e-protocolo. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Foi realizado no dia 05/11/2020 reuniao com o pro-reitor da Unespar 
professor Rogerio e com a Diretora Lindalva para uma demonstracao 
sobre a utilizacao do Sistema GMS, devido a falta de servidores efetivos 
no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos para encerramento de 2020, nao 
sera possivel a implantacao ainda nesse ano, foi agendado um 
treinamento para todas as unidades da Unioeste para o final de 
Janeiro/21. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle Avaliativo, esta 
Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja registrado todas 
as informacoes concomitantes no GMS e Eprotocolo, para todas as 
modalidades de licitacao e dispensa de licitacao. 

Prazo para 
execucao: 
287 dias 

Achado 33 2020 S 
O orgao/entidade nao realizou contratacao direta no periodo apurado 
(com excecao dos casos relativos a Lei 13.979/2020). 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Ante a recomendacao exarada por esta Controladoria de Controle Interno, 
informamos que fora realizado uma demonstracao sobre a utilizacao do 
sistema GMS, entretanto, devido a falta de servidores efetivos no setor, 
rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e abertura de 
licitacao e ainda os prazos previstos para o fechamento do ano de 2020, 
nao sera possivel a implantacao ainda nesse ano, assim, foi agendado um 
treinamento para esta Instituicao para final de Janeiro/2021. Salientamos 
que a partir de fevereiro de 2021 aderiremos o sistema GMS de forma 
gradativa 

Prazo para 
execucao: 
288 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a importancia das boas praticas administrativas, visando os 
principios da eficiencia e economicidade e a necessidade de 
padronizacao e centralizacao dos procedimentos adotados pela 
Administracao Publica Estadual, esta Coordenadoria recomenda que a 
entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e 
atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as licitacoes, 
processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alteracoes, 
garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 

Prazo para 
execucao: 
288 dias 
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5.880/2020. 

Achado 34 2020 S 
O orgao/entidade nao utiliza o Sistema de Gestao de Materiais e Servicos 
- GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Conforme informado anteriormente, a partir de Janeiro/2021, esta 
Instituicao adotara o Sistema GMS, para registro e atualizacoes de todos 
os dados e informacoes relativos as licitacoes, processos de 
inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alteracoes, garantias 
contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como demonstrativos 
financeiros gerenciais e contabeis, conforme orientacao desta 
Controladoria. 

Interrompido
. Conforme 
solicitacao 

da 
Entidade:E

mail 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle esta Coordenadoria 
recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para 
registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as 
licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas 
alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Interrompido
. Conforme 
solicitacao 

da Entidade 

Achado 35 2020 S 

A pesquisa de preco para aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou 
insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei 
Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 4.315/2020, nao foi 
realizada por meio do sistema GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Considerando que nao temos servidores com capacitacao para utilizacao 
do GMS e que estamos buscando treinamento para estes, ate a 
implementacao do GMS as pesquisas de precos serao realizada atraves 
de outras ferramentas. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 
aderiremos o sistema GMS de forma gradativa ate sua implantacao total. 

Prazo para 
execucao: 
288 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e considerando 
a necessidade de padronizacao, centralizacao e eficiencia nos 
procedimentos adotados pela Administracao Publica Estadual, esta 
Coordenadoria de Controle Interno recomenda que todas as aquisicoes 
de bens, servicos, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento 
ao Corona virus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto 
Estadual nº 4.315/2020, sejam realizadas por meio do sistema GMS em 
acatamento ao Decreto Estadual n° 5.888/2020, e ainda, solicitar a 
disponibilizacao do sistema e capacitacao profissional deva ser 
imediatamente requerida a SEAP 

Prazo para 
execucao: 
288 dias 

Achado 36 2020 S 

Foi realizada pesquisa de preco livre para aquisicao de bens, servicos, 
engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavirus, 
nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 
4.315/2020. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Ante a recomendacao exarada por esta Controladoria de Controle Interno, 
informamos que fora realizado uma demonstracao sobre a utilizacao do 
sistema GMS, devido a falta de servidores efetivos no setor, rotatividade 
de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e abertura de licitacao e 
ainda os prazos previstos para o fechamento do ano de 2020, nao sera 
possivel a implantacao ainda nesse ano, assim, foi agendado um 
treinamento para esta Instituicao para final de Janeiro/2021. Salientamos 
que a partir de fevereiro de 2021 aderiremos o sistema GMS de forma 
gradativa ate sua implantacao total. Assim, acreditamos que levara em 
torno de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de fevereiro de 2021. 

Prazo para 
execucao: 
288 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, todas as 
contratacoes que trata a aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou 
insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavirus, sejam realizadas 
pelo GMS, e as pesquisas de preco livre sejam devidamente registrado no 
sistema. 

Prazo para 
execucao: 
288 dias 

Achado 37 2020 S 
Para a aquisicao do enfrentamento ao coronavirus o orgao/entidade nao 
utilizou minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de 
verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria 
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Geral do Estado. 

Monitoramen
to 

- - S 

Ante a presente recomendacao, informamos que estamos nos adequando 
e aplicando minuta padronizada de contratos para novas aquisicoes 
referente ao Covid-19. Outrossim, informo que a presente recomendacao 
sera acatada no prazo de 30 dias, a contar de 16/11/2020. 

Prazo para 
execucao: 

76 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, sejam utilizadas 
a minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de 
verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria 
Geral do Estado, caso contrario, todos os processos cujo a motivacao 
seja a aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou insumos, destinados 
ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei Federal nº 
13.979/2020, dever ser devidamente encaminhados a PGE para fins de 
analise e manifestacao, conforme preconiza Art. 13 do Decreto Estadual 
4.315/2020. 

Prazo para 
execucao: 

76 dias 

Achado 38 2020 S 

O responsavel pela contratacao direta nao faz uso da relacao das 
empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administracao Publica 
do Estado do Parana, constante no portal da transparencia da CGU 
(https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome
&direcao=asc). 

 

Monitoramen
to 

- - S 
Acatamos a sugestao e implementaremos no mes de janeiro e fevereiro 
de 2021. 

Prazo para 
execucao: 
132 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 
Considerando a motivacao do Agente de Controle, esta Controladoria 
recomenda que, para as proximas contratacoes, o orgao/entidade 
consulte portal da transparencia da CGU 

Prazo para 
execucao: 
132 dias 

Achado 39 2020 S 
Nao e realizada a atualizacao dos dados cadastrais no GMS da empresa 
contratada, bem como das certidoes de regularidade fiscal e trabalhista. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Conforme informado pela Pro-Reitoria de Administracao e Financas, 
devido a falta de servidores efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, 
fluxo de solicitacoes de compras e abertura de licitacao e ainda os prazos 
previstos para o fechamento do ano de 2020, nao sera possivel a 
implantacao ainda nesse ano, foi agendado um treinamento para final de 
janeiro/2021. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 aderiremos o 
sistema GMS de forma gradativa ate a sua implantacao total. Prazo 
previsto 180 dias a contar de fevereiro de 2021. Divulgamos e solicitamos 
aos responsaveis pelos setores que se inscrevam pelo site da Escola de 
Gestao na capacitacao basica das principais rotinas utilizadas no GMS. 

Prazo para 
execucao: 
285 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle, esta Coordenadoria de 
Controle Interno recomenda que a entidade utilize a fase interna do 
Sistema GMS e que os dados cadastrais das empresas contratadas 
sejam atualizados, bem como as respectivas certidoes. E ainda que seja 
utilizado a emissao do Certificado Unificado de Fornecedores do Estado 
do Parana - Certificado de Regularidade Fiscal - CRF. 

Prazo para 
execucao: 
285 dias 

Achado 40 2020 S Nao ha a geracao da ordem de compra dentro do GMS  

Monitoramen
to 

- - S 

Conforme informado pela Pro-Reitoria de Administracao e Financas, 
devido a falta de servidores efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, 
fluxo de solicitacoes de compras e abertura de licitacao e ainda os prazos 
previstos para o fechamento do ano de 2020, nao sera possivel a 
implantacao ainda nesse ano, foi agendado um treinamento para final de 
janeiro/2021. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 aderiremos o 
sistema GMS de forma gradativa ate a sua implantacao total. Prazo 
previsto 180 dias a contar de fevereiro de 2021. Divulgamos e solicitamos 
aos responsaveis pelos setores que se inscrevam pelo site da Escola de 
Gestao na capacitacao basica das principais rotinas utilizadas no GMS. 

Prazo para 
execucao: 
285 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Em que pese a justificativa apressentada, esta Coordenadoria recomenda 
que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e 
atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as licitacoes, 
processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alteracoes, 
garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 

Prazo para 
execucao: 
285 dias 
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demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Achado 41 2020 S 
Os processos de contratacao direta nao estao devidamente inseridos no 
sistema e-protocolo para acompanhamento. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Sobre a utilizacao do e-protocolo, devido a falta de servidores efetivos no 
setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos previstos para o fechamento do 
ano de 2020, nao sera possivel a implantacao ainda nesse ano, foi 
agendado um treinamento sobre a utilizacao do Sistema GMS e E-
protocolo, para todas as unidades da UNIOESTE para final de 
janeiro/2021. 

Prazo para 
execucao: 
285 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a justificativa do Gestor e por tratar-se de procedimento 
que envolvem atos de pagamentos, os quais exigem prestacao de contas, 
esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, todos ao 
processo sejam devidamente protocolados via sistema e-protocolo, 
melhorando as condicoes de acompanhamento e controle destas 
despesas. 

Prazo para 
execucao: 
285 dias 

Achado 42 2020 S 
O orgao/entidade nao utiliza o Sistema de Gestao de Materiais e Servicos 
- GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Conforme informado pela Pro-Reitoria de Administracao e Financas, 
devido a falta de servidores efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, 
fluxo de solicitacoes de compras e abertura de licitacao e ainda os prazos 
previstos para o fechamento do ano de 2020, nao sera possivel a 
implantacao ainda nesse ano, foi agendado um treinamento para final de 
janeiro/2021. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 aderiremos o 
sistema GMS de forma gradativa ate a sua implantacao total. Prazo 
previsto 180 dias a contar de fevereiro de 2021. Divulgamos e solicitamos 
aos responsaveis pelos setores que se inscrevam pelo site da Escola de 
Gestao na capacitacao basica das principais rotinas utilizadas no GMS. 

Prazo para 
execucao: 
285 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 
Tendo em vista a justificativa do gestor, esta Coordenadoria de Controle 
Interno recomenda que a entidade utilize o Sistema GMS conforme 
Decreto Estadual nº 5.880/2020 . 

Prazo para 
execucao: 
285 dias 

Achado 43 2020 S 
Nao e realizada a atualizacao dos dados cadastrais no GMS da empresa 
contratada, bem como das certidoes de regularidade fiscal e trabalhista. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Realizamos no dia 05/11/2020 reuniao com o Pro-Reitor da Unespar 
professor Rogerio e com a Diretora Lindinalva para uma demonstracao 
sobre a utilizacao do sistema GMS, devido a falta de servidores efetivos 
no setor, rotatividade de estagiarios, fluxo de solicitacoes de compras e 
abertura de licitacao e ainda os prazos previstos para o fechamento do 
ano de 2020, nao sera possivel a implantacao ainda nesse ano, foi 
agendado um treinamento para todas as unidades da UNIOESTE para 
final de janeiro/2021. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 
aderiremos o sistema GMS de forma gradativa ate a sua implantacao 
total. Prazo previsto 180 dias a contar de fevereiro de 2021. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 
Tendo em vista a justificativa do gestor, esta Coordenadoria de Controle 
Interno recomenda que a entidade utilize o Sistema GMS conforme 
Decreto Estadual nº 5.880/2020 . 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Achado 44 2020 S Nao ha a geracao da ordem de compra dentro do GMS  

Monitoramen
to 

- - S 

Devido a falta de servidores efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, 
fluxo de solicitacoes de compras e abertura de licitacao e ainda os prazos 
previstos para fechamento do ano de 2020, utilizaremos o sistema proprio 
ate a implantacao do GMS. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 
aderiremos o sistema GMS de forma gradativa ate a sua implantacao 
total. Prazo previsto 180 dias a contar de fevereiro de 2021. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 
Considerando a motivacao do Agente de Controle esta Coordenadoria 
recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para 
registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 
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licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas 
alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Achado 45 2020 S 
Os processos de contratacao direta nao estao devidamente inseridos no 
sistema e-protocolo para acompanhamento. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Sobre a utilizacao do e-protocolo, como ja justificado, nao sera possivel a 
implantacao nesse ano, foi agendado um treinamento sobre a utilizacao 
do Sistema GMS e E-protocolo, para todas as unidades da UNIOESTE 
para final de janeiro/2021. Informamos que esta em andamento um 
projeto para implantacao do SEI!-Sistema Eletronico de Informacoes para 
viabilizar o tramite eletronico de processos para melhorar a gestao, 
otimizar fluxos de trabalho e racionalizar despesas administrativas, 
garantindo a qualidade e confiabilidade dos dados e das informacoes 
disponiveis 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a justificativa do Gestor e por tratar-se de procedimento 
que envolvem atos de pagamentos, os quais exigem prestacao de contas, 
esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, todos ao 
processo sejam devidamente protocolados via sistema e-protocolo, 
melhorando as condicoes de acompanhamento e controle destas 
despesas. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Achado 46 2020 S 
O orgao/entidade nao utiliza o Sistema de Gestao de Materiais e Servicos 
- GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Considerando que nao temos servidores com capacitacao para utilizacao 
do GMS e que estamos buscando treinamento para eles, ate a 
implantacao do GMS as compras para o COVID-19 serao realizadas em 
formularios proprios. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 
aderiremos o sistema GMS de forma gradativa ate a sua implantacao 
total. Prazo previsto 180 dias a contar de fevereiro de 2021. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 
Tendo em vista a justificativa do gestor, esta Coordenadoria de Controle 
Interno recomenda que a entidade utilize o Sistema GMS conforme 
Decreto Estadual nº 5.880/2020 . 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Achado 47 2020 S 

A pesquisa de preco para aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou 
insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei 
Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 4.315/2020, nao foi 
realizada por meio do sistema GMS. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Considerando que nao temos servidores com capacitacao para utilizacao 
do GMS e que estamos buscando treinamento para eles, ate a 
implantacao do GMS as compras para o COVID-19 serao realizadas em 
formularios proprios. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 
aderiremos o sistema GMS de forma gradativa ate a sua implantacao 
total. Prazo previsto 180 dias a contar de fevereiro de 2021. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e considerando 
a necessidade de padronizacao, centralizacao e eficiencia nos 
procedimentos adotados pela Administracao Publica Estadual, esta 
Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, todas as aquisicoes 
de bens, servicos, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento 
ao Corona virus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto 
Estadual nº 4.315/2020, sejam realizadas por meio do sistema GMS. E 
ainda, que qualquer dificuldade em utilizar o sistema deva ser 
imediatamente comunicada a SEAP. 

Prazo para 
execucao: 
293 dias 

Achado 48 2020 S 

Para a aquisicao do enfrentamento ao coronavirus o orgao/entidade nao 
utilizou minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de 
verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria 
Geral do Estado. 

 

Monitoramen
to 

- - S 
Serao atendidas as recomendacoes quando da realizacao de novas 
aquisicoes referente ao Covid-19 Prazo previsto: 30 dias a contar de 
12/11/2020 

Prazo para 
execucao: 

30 dias 
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Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, sejam utilizadas 
a minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de 
verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria 
Geral do Estado, caso contrario, todos os processos cujo a motivacao 
seja a aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou insumos, destinados 
ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei Federal nº 
13.979/2020, dever ser devidamente encaminhados a PGE para fins de 
analise e manifestacao, conforme preconiza Art. 13 do Decreto Estadual 
4.315/2020. 

Prazo para 
execucao: 

30 dias 

Achado 49 2020 S 
Nao foram encaminhadas a CGE copias de todas as informacoes 
prestadas aos orgaos de controle externo, conforme determina a 
Resolucao nº 16/2019 - CGE/PR. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Informamos que estamos realizando o levantamento das informacoes 
referentes ao ano de 2020, porem em funcao do quantitativo e da 
necessidade de consulta a diversos setores, a previsao de envio e final de 
marco/2021. Quanto as informacoes referentes ao ano de 2021 ja 
estamos providenciando o preenchimento da planilha e iremos 
encaminhar nos prazos previstos na Resolucao CGE nº 08/2021. 

Prazo para 
execucao: 

47 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que todas as 
informacoes prestadas aos orgaos de controle externo, sejam 
encaminhadas para a CGE conforme determina a Resolucao nº 16/2019 - 
CGE/PR. 

Prazo para 
execucao: 

47 dias 

Achado 50 2020 S 
Nos diversos niveis da estrutura do orgao/entidade nao ha adequada 
segregacao de funcoes. 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Informamos que dentro das possibilidades com o quadro atual de 
servidores, sempre buscamos implementar a adequada segregacao de 
funcoes. Nossa dificuldade consiste na nao substituicao total das 
vacancias ocorridas, o que acarreta falta servidores, salientamos a 
necessidade de autorizacao do Governo do Estado para realizacao de 
concurso Publico. 

Nao 
Realizado 

Recomendaç
ão 

- - S 

Em que pese a indisponibilidade de servidores, visando as boas praticas 
de administracao, com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta 
Controladoria recomenda que haja a adequada segregacao de funcoes 
nos diversos niveis da estrutura do orgao. 

Nao 
Realizado 

Achado 51 2020 S 
No processo de contratacao direta nao ha justificativa fundamentando a 
forma de contratacao (com excecao dos casos relativos a Lei 
13.979/2020). 

 

Monitoramen
to 

- - S 
Solicitamos por meio do memorando 080/2020-DG, que o setor atenda ao 
disposto no Item II, do § 4o Art. 35, da Lei 15.608/2007. Implementacao 
imediata, 04 de novembro 2020. Prazo previsto 180 dias. 

Prazo para 
execucao: 
209 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Esta Controladoria recomenda que os processos de contratacao direta 
sejam acompanhados da devida justificativa para tal forma de 
contratacao, atendendo ao disposto no Item II, do § 4º do Art. 35, da Lei 
15.608/2007. 

Prazo para 
execucao: 
209 dias 

Achado 52 2020 S 

O responsavel pela contratacao direta nao faz uso da relacao das 
empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administracao Publica 
do Estado do Parana, constante no portal da transparencia da CGU 
(https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome
&direcao=asc). 

 

Monitoramen
to 

- - S 

Solicitamos por meio do memorando 080/2020-DG, que realize e 
documente, no processo, a consulta ao Portal de Transparencia da 
Controladoria Geral da Uniao – CGU Implementacao imediata, 04 de 
novembro 2020. Prazo previsto 180 dias. 

Prazo para 
execucao: 
209 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 
Considerando a motivacao do Agente de Controle, esta Controladoria 
recomenda que, para as proximas contratacoes, o orgao/entidade 
consulte portal da transparencia da CGU 

Prazo para 
execucao: 
209 dias 

Achado 53 2020 S Nao e realizada a atualizacao dos dados cadastrais no GMS da empresa  
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contratada, bem como das certidoes de regularidade fiscal e trabalhista. 

Monitoramen
to 

- - S 

Solicitamos por meio do memorando 080/2020-DG, que o setor utilize a 
fase interna do Sistema de Gestao de Materiais e Servicos —GMS, para 
atualizacao dos dados das empresas. Implementacao imediata, 04 de 
novembro 2020. Prazo previsto 180 dias. 

Prazo para 
execucao: 
209 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle, esta Coordenadoria de 
Controle Interno recomenda que a entidade utilize a fase interna do 
Sistema GMS e que os dados cadastrais das empresas contratadas 
sejam atualizados, bem como as respectivas certidoes. E ainda que seja 
utilizado a emissao do Certificado Unificado de Fornecedores do Estado 
do Parana - Certificado de Regularidade Fiscal - CRF. 

Prazo para 
execucao: 
209 dias 

Achado 54 2020 S Nao ha a geracao da ordem de compra dentro do GMS  

Monitoramen
to 

- - S 

Devido a falta de servidores efetivos no setor, rotatividade de estagiarios, 
fluxo de solicitacoes de compras e abertura de licitacao e ainda os prazos 
previstos para fechamento do ano de 2020, utilizaremos o sistema proprio 
ate a implantacao do GMS. Salientamos que a partir de fevereiro de 2021 
aderiremos o sistema GMS de forma gradativa ate a sua implantacao 
total. Prazo previsto 180 dias a contar de fevereiro de 2021. 

Prazo para 
execucao: 
301 dias 

Recomendaç
ão 

- - S 

Considerando a motivacao do Agente de Controle esta Coordenadoria 
recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para 
registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as 
licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas 
alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como 
demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a 
utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 
5.880/2020. 

Prazo para 
execucao: 
301 dias 

 O Parecer do Controle Interno, peça 6, apresentou opinativo pela 

regularidade, nos seguintes termos: 

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por 
este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2020, 
da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em atendimento às 
determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no 
Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela 
REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser 
submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido 
Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.  

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão 
em questão, da(s) seguinte(s) inconformidade(s): 

Não detectamos inconformidades 

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos 
desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso 
ensejar.    

Conforme conclusão do Parecer do Controle Interno, verificou-se que no 

exercício de 2020 não houve fatos que comprometam a gestão da Entidade. 

Por fim, o Relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED 

apresentou o atesto do fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da 

Constituição Federal. 
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6 - RELATÓRIOS DAS ICES 

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as 

Inspetorias de Controle Externo – ICE´s realizam fiscalização contábil, financeira, 

operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, 

economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria 

de Gestão Estadual.  

 Cabe ainda às ICE´s elaborar os relatórios de inspeção, anualmente, 

contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.   

 A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça 

anterior a esta instrução.  

 A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2020, emitido 

pela 7ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Ivens Zschoerper 

Linhares .  

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

4 ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO  

Achados de fiscalização são fatos que resultam da aplicação do planejamento das 

atividades de fiscalização para diversas áreas em análise, referindo-se às deficiências 

constatadas durante o exame e suportadas por informações disponíveis no órgão 

auditado. 

Quando o achado de fiscalização tratar de deficiência de controle interno, erro formal ou 

não esteja em conformidade com as normas e leis aplicáveis, poderá ensejar a 

apresentação de recomendações, ressalvas ou determinações, sendo: 

• Recomendações: medidas sugeridas para a correção das falhas e deficiências 

verificadas no exame das contas; 

• Ressalvas: constituem as observações de natureza restritiva em relação a certos fatos 

verificados no exame das contas, quer porque haja discordância do que foi 

registrado, quer porque tais fatos não estejam em conformidade com as normas e leis 

aplicáveis; 
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• Determinações: medidas indicadas para fins de atendimento de dispositivo 

constitucional ou legal. 

Quando o achado de fiscalização for decorrente de ato ou procedimento de que possa 

resultar dano ao erário ou irregularidade, estará consubstanciado em Tomadas de 

Contas Extraordinárias, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná. 

4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO 

Os achados de fiscalização do exercício estão relacionados nas fls. 10 a  

125 do Relatório de fiscalização. 

4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES 

Conforme inciso III, do art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal, é competência das 

Inspetorias de Controle ―realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, 

inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação‖. 

Considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Paraná para o 

enfrentamento da pandemia de COVID19, o planejamento e a execução das 

fiscalizações realizadas por esta Inspetoria de Controle Externo foram redimensionadas, 

inclusive com a restrição de viagens e visitas in loco aos jurisdicionados, em razão disso 

não foi realizada a verificação do atendimento às recomendações propostas em 

exercícios anteriores até a data do presente relatório. 

4.3 TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS  

Em conformidade com o artigo 157, inciso IV, do Regimento Interno, apresentam-se as 

seguintes Tomadas de Contas Extraordinária protocoladas no exercício de 2020: 

 

4.4 RELATÓRIOS DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 
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Em conformidade com o artigo art. 5.º, XLII, art. 259-A, § único, e art. 267-A, § 2.º do 

Regimento Interno, apresentam-se os seguintes Relatórios de Auditoria para a 

homologação das recomendações protocolados no exercício de 2020: 

 

 

5 CONCLUSÃO  

 Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização na UNIOESTE, nas áreas de 
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pessoal e legal, conforme itens 3 e 4 deste Relatório, referentes ao exercício de 2020, 

com base no escopo e amostras definidos.  

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e 

patrimonial, bem como pelo Controle Interno é da Administração da entidade, sendo que 

os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizadas 

de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.  

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento Constitucional, 

com leis que regem a matéria, com normas regimentais e demais atos normativos desta 

Corte de Contas, bem como com os procedimentos de fiscalização adotados por esta 

Inspetoria de Controle Externo.  

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se, exceto pela Tomada 

Contas Extraordinária indicada no item 4.3, pela Regularidade com as 

Recomendações, Ressalvas, Determinações e aplicação das multas a seguir 

listadas: 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

ITEM 
Nº 

ACHADO RECOMENDAÇÃO 

4.1.1 Conciliação Bancária 
Que a UNIOESTE promova as medidas necessárias para a adequada observância 
da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de 
realização das conciliações bancárias. 

4.1.2 
Hora Extra Limite Ata 

CPS 

Que sejam observadas as diretrizes e determinações da Comissão de Política 
Salarial, nos termos da Lei Orçamentária Anual, para o pagamento de horas extras 
aos servidores da UNIOESTE, sem prejuízo à continuidade das ações que envolvem 
o combate à pandemia. 

4.1.4 

Terceirização dos 
Serviços de Saúde e 

Duplo Vínculo de 
Trabalho 

Promover a atualização constante dos seus editais de Chamamento Público vigentes 
quanto a valores e demais cláusulas, permitindo, dessa maneira, a garantia da 
atratividade e competitividade do processo de contratação e atendimento aos 
princípios da publicidade e eficiência dos seus atos. 

4.1.5 
Credenciamento nº 

13/2020 

1.                       Que a UNIOESTE promova, previamente, adequada e ampla pesquisa 
de mercado, utilizando-se de diversas fontes, para a formação do preço referencial para 
os editais de credenciamento; 

2.                       Nas aquisições de bens e serviços realize, previamente, estimativa das 
necessidades da administração sempre lastreada em adequadas técnicas de 
planejamento, devendo a referida motivação e as respectivas memórias de cálculo 
constar do respectivo procedimento administrativo; 

3.                       Que promova o sorteio e alocação de demandas por meio de padrões 
estritamente pessoais e aleatórios, observando-se sempre o critério de rotatividade e, 
ainda, em rigorosa observância ao disposto no Capítulo IV Da Distribuição das 
Demandas do Decreto Estadual nº 4.507/2009; 

4.                       Que proceda a nomeação, mediante Portaria ou Resolução, de    
comissões    para    cada    credenciamento,    compostas    por representantes do órgão 
ou da entidade contratante. 

4.1.6 
Concorrência nº 01 e 

02/2020 - Reitoria 

1.                       Que a Entidade se abstenha em adotar o critério de julgamento pelo 
maior desconto linear, caso não atenda de forma cumulativa aos requisitos previstos no 
Acórdão nº 4739/15-Tribunal Pleno, desta Corte de Contas. 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR H6DL.SGKP.DRBB.ZH1F.H

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

34 

 

 

2.                       Que a UNIOESTE sempre informe expressamente a fonte da tabela 
oficial de preços unitários adotada e se estes são onerados ou não onerados, 
estabelecendo uma taxa de BDI referencial única para todos os itens da planilha 
orçamentária. Além disso, quando adotados preços unitários com desoneração 
(desonerados), fixe o BDI para construção de edifícios entre 26,01% e 30,89%, limites 
estes preconizados pelo TCU (AC nº 2843/2008-P e AC nº 2622/2013-P), verificando-
se, sempre que possível, a exequibilidade dos preços máximos adotados; 

3.                       Que a Entidade adote tabela oficial com data-base de até seis meses da 
publicação do instrumento convocatório, para evitar fixação de preço máximo 
inexequível; 

4.                       Que a Entidade revise e corrija a planilha do orçamento da obra a ser 
preenchida pelos licitantes, adequando-a ao critério de julgamento; 

5.                       Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de 
engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução nº 04/2006 
TCE-PR que adota a OT-IBR 001/2006 IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, bem 
como em atenção ao art. 6.º da Lei nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 
15.608/2007, disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e simultaneamente 
à disponibilização deste, todos os documentos técnicos relativos aos serviços licitados. 
Nesse sentido, é necessário que a Entidade atualize o projeto arquitetônico da 
Concorrência nº 02/2020, acrescentando o prédio do Teatro na planta de locação da 
obra do Auditório 

4.1.7 
Pregão Presencial nº 
01 e 02/2020 - HUOP 

1. Que nos próximos certames, para a fixação do preço máximo, a entidade 
obrigatoriamente consulte o Banco de Preços em Saúde, conforme preconizado no 
Acórdão nº 708/19 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
bem assim, realize a pesquisa de preços de  forma ampla e abranja múltiplas fontes, 
inclusive a consulta ao aplicativo Menor Preço-Nota Paraná, conforme decisão 
contida nos Acórdãos nº 1.393/2019 e 1.314/2019, ambos do Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná e a fiel observância aos ditames previstos no Decreto 
Estadual nº 4.993/2016; 

2.  A indicação do Código BR para cada item licitado; 

3.   Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos a fim de demonstrar a 
regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados 
disponibilizem equipamentos em comodato. 

4.1.8 

Concorrência nº 
01/2020 Campus 
Marechal Cândido 

Rondon 

1.                       Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de 
engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução nº 04/2006 
TCE-PR que adota a OT-IBR 001/2006 IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, bem 
como em atenção ao art. 6.º da Lei nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 
15.608/2007, disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e simultaneamente 
à disponibilização deste, todos os documentos técnicos relativos aos  serviços licitados, 
considerando-se, ainda, o prazo legal mínimo para a abertura do certame; 

2.                       No mesmo sentido, para se evitar projeto básico incompleto, é 
necessário que a Entidade altere o projeto de drenagem, acrescentando a ligação do 
tubo derivado da boca de lobo B9 à rede de tubulação de drenagem pluvial; 

3.                       Que a UNIOESTE, na elaboração de orçamentos, discrimine 
quantidades e preços unitários dos serviços licitados, tomando-se por base o projeto 
básico completo, em atenção aos arts. 20, III e 40, I, g), ambos da Lei Estadual nº 
15.608/2007. Assim, é necessário que a Entidade revise e corrija o orçamento da obra 
após determinar o valor preciso do muro de contenção, utilizando dados quantitativos 
decorrentes de prévia elaboração do correspondente projeto estrutural. 

4.1.9 
Concorrência nº 

03/2020 - Reitoria 

1.                       Que a UNIOESTE se abstenha de realizar licitações, contendo objeto 
sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, em atenção ao art. 14, III, da Lei Estadual nº 
15.608/2007; 
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2.                       Considerando-se que a justificativa técnica não foi acatada, que a 
Entidade adote as medidas necessárias para regularizar o edital da Concorrência nº 
03/2020 da Reitoria, a fim de possibilitar aos proponentes a opção por outros 
equipamentos similares também homologados pela COPEL (item 1.29 do orçamento), 
devendo observar o prazo legal mínimo entre a disponibilização do instrumento 
convocatório com toda a documentação técnica e a data de abertura do certame. 

4.1.11 
Dispensa de Licitação 

nº 086/2020 

1.                       Que em contratações/aquisições futuras sejam realizadas adequações 
do espaço físico, a fim de permitir a instalação de produtos com medidas diversas 
contidos em outras cotações; 

2.                       A ampliação da pesquisa de preço nas futuras contratações/aquisições, 
visto a existência de outras empresas fornecedoras de produtos compatíveis, bem como 
o planejamento e pequenas alterações permitirão a ampliação da competitividade e 

redução de preço. 

4.1.12 
Pregão Eletrônico nº 

11/2020 HUOP 

4.                       Que a Entidade não adote a modalidade pregão na presente licitação, 
em virtude de afrontar expressamente o contido nos arts. 37, 

§ 5.º, e 45, caput, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

5.                       Que a Entidade, caso seja excepcionalmente mantida a exigência de 
visita técnica obrigatória, fundamente e demonstre tecnicamente no novo edital a ser 
publicado a indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do contrato, 
à luz do disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (Acórdão nº 906/2012 
Plenário TCU); 

6.                       Que a Entidade, especialmente nos contratos de prestações 
continuadas, especifique de maneira mais detalhada e de acordo com as 
particularidades do objeto quais as hipóteses de descumprimento contratual e as 
respectivas sanções, estabelecendo-se percentuais de multa razoáveis e proporcionais, 
com o intuito de viabilizar penalização futura e não afugentar eventuais interessados em 
participar da licitação; 

7.                       Que a Entidade passe a constar o valor máximo de suas licitações nos 
avisos de publicação realizados por todos os Campi, em razão de ser informação 
relevante para ampliar a competitividade e, consequentemente, melhorar as propostas 
ofertadas para a administração pública; 

8.                       Que a Entidade, ante a ausência de remessa dos documentos 
solicitados e considerados indispensáveis para a correta tramitação do processo 
licitatório, verifique em todos os procedimentos a observância do contido no art. 40, da 
Lei Estadual nº 15.608/2007, disponibilizando 

a documentação correlata em seu sítio eletrônico. 

4.1.13 
Concorrência nº 

06/2020 - Reitoria  

1.                       Que a Entidade abstenha-se de realizar licitações em lote único quando 
for verificado que os serviços licitados poderiam ser plenamente divididos em lotes, por 
serem executados em prédios distintos e distantes entre si, seguindo projetos e 
orçamentos diferentes, em atenção à Súmula nº 247, do TCU, a fim de não prejudicar a 
competitividade do certame; 

2.                       Que a Entidade, levando-se em consideração a necessidade de 
modificar o critério de julgamento para o menor preço por lotes, altere o edital de modo 
que a experiência mínima requerida para habilitação técnica não ultrapasse 50% da 
quantidade de tomadas de rede RJ45 a serem instaladas em cada um dos lotes, em 
atenção à parte final da Súmula nº 247, do TCU; 

3.                       Que a Entidade não forneça aos interessados anexos potencialmente 
redundantes ou repetidos, revisando sempre os arquivos disponibilizados em seu Portal; 

4.                       Que a Entidade aumente o prazo de vigência do contrato, a fim de 
englobar, além do prazo de execução e dos recebimentos provisório e definitivo, a 
possibilidade de ocorrência de eventuais atrasos nas obras, a fim de restringir o 
aditamento contratual a situações imprevistas ou imprevisíveis. 
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4.1.14 
Credenciamento nº 

06/2020 - HUOP 

1. Que a UNIOESTE, nas aquisições de bens e serviços, observe a necessidade de 
prévio e adequado planejamento para a definição das unidades e quantidades a 
serem adquiridas, nos termos do art. 9.º, I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, bem 
como do artigo 24 do Decreto Estadual nº 4.507/2009 e  art. 2.º do Decreto Estadual 
nº 4.993/2016, devendo constar do procedimento administrativo as devidas 
justificativas, com a demonstração dos critérios técnicos e do memorial de cálculo 
para a definição das necessidades da Administração; 

2.                       A abstenção de exigências de habilitação restritivas, não amparadas em 
lei, não justificadas tecnicamente e sem a demonstração de que seriam indispensáveis 
ao objeto do contrato, em atendimento ao art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c art. 
3.º, § 1.º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 147, I da Lei Estadual nº 
15.608/2007; 

3.                       Que se defina de modo claro, inequívoco e objetivo o serviço 
efetivamente contratado, que regulamente o serviço de responsabilidade técnica e de 
coordenação, e que a Administração, em conjunto com o controle interno, desenvolva e 
implemente mecanismos objetivos e impessoais de fiscalização, mensuração e 
acompanhamento da execução do serviço. 

5.2 DETERMINAÇÕES 

ITEM 
Nº 

ACHADO DETERMINAÇÃO 

4.1.1 Conciliação Bancária 

1.                       Que a UNIOESTE realize adequações em sua rotina de envio de 

informações ao SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente existentes entre 
SIAP e META4, dando cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, 
no prazo de 60 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea 
―f‖, da Lei Complementar nº 113/2005; 
2.                       Que promova adequações na parametrização de seu sistema de gestão 

de pessoal para viabilizar a correta classificação orçamentária relativa à Unidade 
Orçamentária, segregando corretamente as despesas das Unidade Orçamentárias 4760 
- FUNSAUDE e 4534 - UNIOESTE, no prazo de 60 dias, sob pena de aplicação da multa 
prevista no art. 87, inciso III, alínea ―f‖, da Lei Complementar nº 113/2005. 

4.1.3 TIDE Administrativo 
Que seja observado o disposto no § 1.º do art. 169, da Constituição Federal, no que 
tange a concessão de vantagens. 

4.1.4 

Terceirização dos 
Serviços de Saúde e 

Duplo Vínculo de 
Trabalho 

1.                       Inserir nos futuros editais de Licitação e Chamamento Público da 

instituição a vedação disposta pelo art. 9.º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, bem como o 
previsto pelo art. 16, inciso III da Lei nº 15.608/2007 no qual é vedado ao servidor público 
participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço do 
órgão responsável pela licitação, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, 
inciso III, alínea "f", da Lei Complementar 113/2005, sem prejuízo à continuidade das 
ações que envolvem o combate à pandemia; 

2.                       Inserir nos futuros contratos firmados entre a instituição e terceiros, 

cláusula contendo a vedação disposta pelo art. 9.º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, bem 
como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei nº 15.608/2007, no qual é vedado a servidor 
público participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço 
do órgão responsável pela licitação e sujeição de sanções no caso do não cumprimento, 
sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea "f", da Lei 
Complementar nº 113/2005, sem prejuízo à continuidade das ações que envolvem o 
combate à pandemia; 

3.                       Instituir controles internos que permitam coibir a contratação de servidores 

e/ou terceirizados que possuem vínculo com a Instituição, estabelecer controle de 
frequência para os profissionais (servidores/terceirizados) que realizam sobreaviso, com 
o registro do horário de entrada e saída do profissional na instituição, bem como o 
registro do horário de acionamento do profissional para atendimento das ocorrências em 
sobreaviso; criar controle de escalas dos profissionais para a realização de sobreaviso, a 
fim de evitar a sobreposição de horários nas atividades desenvolvidas por seus 
servidores, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, 
inciso III, alínea "f", da Lei Complementar 113/2005, sem prejuízo à continuidade das 
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ações que envolvem o combate à pandemia; 

4.                       Promover a abertura de procedimento administrativo interno com a 

finalidade de buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao Sr. Eduardo 
Barros Sarolli, o qual totaliza a quantia de R$ 4.061,85 (quatro mil e sessenta e um reais 
e oitenta e cinco centavos), no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista 
no art. 87, inciso III, alínea "f", da Lei Complementar 113/2005. 

4.1.10 
Pregão Presencial nº 

03/2020 HUOP 

1.                       Que na formação dos preços máximos do edital sejam observados 

adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 
4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que 
determinam que os preços inexequíveis ou manifestamente excessivos devem ser 
desconsiderados; 

2.                       Que a UNIOESTE, conjuntamente com outras fontes de pesquisa, utilize a 

consulta ao Banco de Preços em Saúde BPS cujo parâmetro deverá ser o valor da média 
ponderada, conforme preconiza o Acórdão nº 1857/19 Tribunal Pleno, deste Tribunal de 
Contas; 

3.                       Que, ao se deparar com descritivo de objeto atendido por somente uma ou 

poucas marcas, seja realizada ou a pré- qualificação do objeto ou que o procedimento 
licitatório seja instruído, já na fase interna, com a comprovação, por meio de justificativa 
técnica adequada, de que aquela opção é a melhor para o atendimento do interesse 
público, em atenção ao disposto no art. 10, § 1.º da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

5.3 RESSALVAS 

ITEM 
Nº 

ACHADO CRITÉRIO 

4.1.3 
TIDE 

Administrativo 
Pagamento indevido da gratificação TIDE sem a devida previsão legal (LOA 2020), em 
desacordo com o disposto no § 1.º do art. 169, da Constituição Federal. 

5.4 MULTAS 

ITEM Nº ACHADO MULTA RESPONSÁVEL 

4.1.3 TIDE Administrativo 
Aplicação de multa administrativa, prevista no art. 87, 
inciso IV, "g", da Lei Complementar 113/2005 

Sr. Alexandre Almeida 
Webber 

4.1.8 
Concorrência nº 01/2020 
Campus Mal. C. Rondon 

Aplicação de multa administrativa, prevista no art. 87, 
inciso IV, "g", da Lei Complementar 113/2005 

Sr. Alexandre Almeida 
Webber 

4.1.9 
Concorrência nº 03/2020 - 
Reitoria 

Aplicação de multa administrativa, prevista no art. 87, 
inciso IV, "g", da Lei Complementar 113/2005 

Sr. Alexandre Almeida 
Webber 

4.1.10 
Pregão Presencial nº 
03/2020 HUOP 

Aplicação de multa administrativa, prevista no art. 87, 
inciso IV, "g", da Lei Complementar 113/2005 

Sr. Alexandre Almeida 
Webber 

 

Diante do exposto, entende-se necessário ofertar contraditório à 

entidade para apresentar justificativas em relação aos achados de fiscalização 

apresentados pela Inspetoria. 
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7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES 

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, 

informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO OESTE DO PARANÁ, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência 

de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste 

processo.    

EXERCÍCIO PROCESSO Nº ASSUNTO ACORDÃO Nº SITUAÇÃO 

2019 159439/20 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - - 

  

 

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE 

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da 

Entidade no exercício de 2020, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade 

(art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do 

RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).     

Assunto Nº Processo Nº Acórdão Situação 

TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA 25086/20 3082/2020 Outros 

TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA 116890/21 - Em poder - DP 

REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 190119/21 590/2021 Concessão de Cautelar 
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9 - CONCLUSÃO 

RESULTADO DA ANÁLISE: 

Item Item de Análise Referência Base Legal Multa Administrativa Resultado 

a 
Atendimento do prazo para envio 

da prestação de contas 
Título 2 

LCE nº 113/2005, art. 22 
e arts. 221 e 222 do 

Regimento Interno deste 
Tribunal e Instrução 

Normativa-TC nº 
158/2021 

- Regular 

b Formalização do processo Título 2 
LCE nº 113/2005, art. 24 
e Instrução Normativa-

TC nº 158/2021 
- Regular 

c 

Atendimento dos prazos para envio 
dos dados quadrimestrais de cada 

um dos módulos integrantes do 
SEI-CED 

Título 3 
LCE nº 113/2005, art. 24 
e Instrução Normativa-

TC nº 113/2015 
- Regular 

d 

Comparativo dos saldos das 
classes e grupos entre o Balanço 
Patrimonial elaborado a partir dos 
dados encaminhados pelo SEI-

CED e o demonstrativo 
encaminhado na prestação de 

contas 

Título 4 

Lei 4.320/64, arts. 83 a 
89 e Instrução 

Normativa-TC nº 
113/2015 

- Regular 

e Análise do Resultado Orçamentário Título 4 
LC 101/2000 art. 1º, § 

1º, arts. 9 e 13 
 Regular 

f 
Análise da Execução 

Orçamentária, Financeira e 
Patrimonial 

Título 4 

Lei nº 4.320/64 e 
Instruções Normativas 

nºs 113/2015 e 
158/2021 

- Regular 

g Cumprimento das Metas Físicas Título 4 
LC 101/2000, art. 4º, ―e‖ 

e art. 59, §1º, V 
- Regular 

h Relatório do Controle Interno Título 5 

CF art. 74, LCE nº 
113/2005, arts. 4º a 8º e 

Lei Estadual 
15.524/2007 

- Regular 

i 
Relatórios da Inspetoria de 

Controle Externo 
Título 6 

art. 157, inciso I do 
Regimento Interno deste 

Tribunal 

art. 87 da Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005 (Lei 
Orgânica do Tribunal de 
Contas), de acordo com 

cada apontamento da ICE 

Contraditório 

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, referente ao exercício financeiro 

de 2020, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório 

emitido pela Inspetoria de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos 

responsáveis pela Entidade.  

 Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais 

dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.  
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 Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não 

validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e 

nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.  

 À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação 

de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificavas pelos 

responsáveis, conforme demonstrado no quadro ―Resultado da Análise‖, cujos itens 

tiveram como Resultado: ―Contraditório‖.  

 Face aos apontamentos, o responsável fica sujeito à multa, nos termos 

da legislação em vigor, sendo que as sanções originadas da Lei Complementar Estadual 

nº 113/2005 serão impostas de forma cumulativa, na forma do seu art. 87, § 2º.  

 Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito à 

ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei Complementar 

Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação/citação dos responsáveis, para que, 

querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.  

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 67/2014, sugere-se 

oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, ao(s) seguinte(s) Gestor(es) das Contas: 

NOME CPF CARGO 

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 941.238.109-34 Reitor 

  

É a instrução.   

CGE, em 28 de maio de 2021.   

 

Ato elaborado por: PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA - Analista de Controle   

De acordo.  DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador   



33.  Despacho - 77-21 - CGE
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PROCESSO N º: 249288/21 

ORIGEM: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

INTERESSADO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO Nº: 77/21 - CGE 

Por delegação do Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, 

Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 67/2014, 

encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes 

providências:  

I. Proceda-se à CITAÇÃO da(s) parte(s) a seguir nominada(s) para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto 

ao contido na Instrução nº 625/21-CGE, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 

32, § 2º, do Regimento Interno. 

a) Sr. ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER,  Reitor, CPF: 941.238.109-34;  

II. Proceda-se à INTIMAÇÃO da(s) parte(s) a seguir nominada(s) para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto 

ao contido na Instrução nº 625/21-CGE, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 

32, § 2º, do Regimento Interno. 

a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, CNPJ: 78.680.337/0001-

84, na pessoa do seu representante legal, e procuradores constituídos. 

III. Alerte-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de 

medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no Regimento 

Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal. 

Publique-se. 

CGE, em 1 de junho de 2021. 

 

DIOGO GUEDES RAMINA 

Coordenador 



34.  Certidão de Comunicação Processual Eletrônica - 1536-21 - DP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

 

 

 

 
Certifico que a comunicação eletrônica nº 1536/2021, referente ao

Despacho Processual Diverso nº 77/2021, foi disponibilizada no dia 03/06/2021, com prazo de
resposta inicial de 15 dias, tendo sido citado(s) ao Sr. ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER.

 

 

 

 

Diretoria de Protocolo, em 03/06/2021
Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matricula nº 506133

PROCESSO Nº  - 249288/21
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade  - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
Gestor atual  - ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Gestor das Contas  - ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER



35.  Certidão de Comunicação Processual Eletrônica - 1537-21 - DP
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Diretoria de Protocolo

 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

 

 

 

 
Certifico que a comunicação eletrônica nº 1537/2021, referente ao

Despacho Processual Diverso nº 77/2021, foi disponibilizada no dia 03/06/2021, com prazo de
resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimado(s)  ao UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ, através de seu(s) procurador(es), Sr(as). Roseli Valera Paris (credenciado,
inclusão:26/04/21).

 

 

 

 

Diretoria de Protocolo, em 03/06/2021
Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matricula nº 506133

PROCESSO Nº  - 249288/21
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade  - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
Gestor atual  - ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Gestor das Contas  - ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER



36.  Certidão de Publicação DETC - 7623-21 - DG
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Despacho nº 77/2021 – Coordenadoria de Gestão Estadual,

proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná nº 2554, do dia 08/06/2021, considerando-se como data de

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto

nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 09/06/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 249288/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
INTERESSADO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER



37.  Recibo de Petição Intermediária - 418926-21, de 08-07-21



 

 

 

 

 

 

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 418926/21

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 249288/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
Tipo de petição: SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (Prorrogação de prazo)

 

 
PETICIONÁRIO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER, CPF 941.238.109-34, em seu próprio nome.

Email: alexandre.webber@unioeste.br

Telefone: 32203090

 

 
Curitiba, 08 de julho de 2021 13:57:07

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1



38.  Petição (Prorrogação de prazo)



 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, 

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ. 

 

Processo: 249288/21 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
Exercício: 2020 
 
 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, pessoa jurídica de 

direito público, sediada na Rua Universitária n° 1.619 – Jardim Universitário, Cascavel – 

Pr, através de seu Gestor, Dr. Alexandre Almeida Webber, comparece respeitosamente 

perante Vossa Excelência, para requerer a prorrogação do prazo concedido para 

apresentação de contraditório, nos termos do art. 389, parágrafo único do RITC.  

A dilação de prazo, ora requerida, se justifica tendo em vista que parte dos 

Servidores da Universidade estão trabalhando de forma remota, cumprindo o 

isolamento social imposto em virtude da pandemia-Covid19, desta forma o acesso à 

algumas informações necessárias para o presente processo ficaram prejudicadas. Desta 

forma, para melhor exercer o contraditório e a ampla defesa, é necessária a concessão da 

dilação do prazo para que possamos prestar as informações da forma mais adequada ao 

deslinde do presente feito. 

 

Termos em que,  

Pede Deferimento. 

 

Cascavel, 08 de julho de 2021.  

 

Alexandre Almeida Webber 

Reitor da UNIOESTE 

                                                        
 

Reitoria – CNPJ 78680337/0001-84 

Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário – Cx. P. 000701 – CEP 85819-110 

Cascavel – Paraná – Fone: (45) 3220-3042 – Fax: (45) 3220-3047 

www.unioeste.br 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Diretoria de Protocolo 

 

 

 

 

PROCESSO N º :  249288/21 
ORIGEM :   UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

INTERESSADO :  ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 
ASSUNTO :   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

INFORMAÇÃO : 4458/21 

 

 

 

Encaminham-se os autos para deliberar sobre a solicitação de 

prorrogação de prazo contida na peça nº 38 do presente processo. Informa-se que a 

data prevista para manifestação da parte é 12/07/2021. 

Após, retornem os autos à DP para controle de prazo. 

 

DP, em 8 de julho de 2021. 
 

 

 

 

NICOLAS ALBERTO GRASSI 

Analista de Controle - Administrativa 

51.484-5 

DP 



40.  Despacho - 123-21 - CGE
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PROCESSO N º : 249288/21 

ORIGEM :  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

INTERESSADO : ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO Nº: 123/21 - CGE  

 

 

Por meio da peça nº 38, o interessado solicita prorrogação de prazo 

para apresentação de defesa. 

Conforme informação da Diretoria de Protocolo (peça nº 39) o prazo 

inicial concedido para manifestação termina em 12/07/2021, e o pedido de 

prorrogação foi protocolado em 08/07/2021. 

Considerando que o pleito atende ao que dispõe o art. 389, § único 

do Regimento Interno, concede-se (por delegação conforme dispõe a Instrução de 

Serviço nº 67/14) a dilação pretendida, que se dará na forma prescrita no mesmo 

dispositivo, ou seja, por mais 15 (quinze) dias sem solução de continuidade.  

Posto isto, encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para 

acompanhamento do prazo concedido. 

Publique-se. 

 

CGE, em 9 de julho de 2021. 

 

(documento assinado digitalmente) 

DIOGO GUEDES RAMINA 
Coordenador 



41.  Certidão de Prorrogação de Prazo - 463-21 - DP
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Diretoria de Protocolo

 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

 

 

 

 

Certifico que registrei a prorrogação de prazo da comunicação

eletrônica n° 1536/2021, destinada a ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER, concedida pelo

Despacho Processual Diverso n°123/2021. Fica o requerente intimado desta decisão, mediante

disponibilização por meio eletrônico, salientando que a prorrogação dar-se-á sem solução de

continuidade, em relação ao prazo inicial de contraditório anteriormente concedido, conforme os

termos do disposto no art. 389, parágrafo único, do Regimento Interno.

 

 

 

 

Diretoria de Protocolo, em 12/07/2021
Documento assinado digitalmente

JERUSA HELENA PIAZ KLOCK

ANALISTA DE CONTROLE - matricula nº 512818

PROCESSO Nº  - 249288/21
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade  - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
Gestor atual  - ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Gestor das Contas  - ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER



42.  Certidão de Publicação DETC - 9500-21 - DG
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Despacho nº 123/2021 – Coordenadoria de Gestão Estadual,

proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná nº 2579, do dia 13/07/2021, considerando-se como data de

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto

nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 14/07/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 249288/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
INTERESSADO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER



43.  Certidão de Prorrogação de Prazo - 467-21 - DP
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Diretoria de Protocolo

 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

 

 

 

 

Certifico que registrei a prorrogação de prazo da comunicação

eletrônica n° 1537/2021, destinada a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ,

concedida pelo Despacho Processual Diverso n°123/2021. Fica o requerente intimado desta

decisão, mediante disponibilização por meio eletrônico, salientando que a prorrogação dar-se-á

sem solução de continuidade, em relação ao prazo inicial de contraditório anteriormente

concedido, conforme os termos do disposto no art. 389, parágrafo único, do Regimento Interno.

 

 

 

 

Diretoria de Protocolo, em 14/07/2021
Documento assinado digitalmente

JERUSA HELENA PIAZ KLOCK

ANALISTA DE CONTROLE - matricula nº 512818

PROCESSO Nº  - 249288/21
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade  - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
Gestor atual  - ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Gestor das Contas  - ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER



44.  Recibo de Petição Intermediária - 469911-21, de 02-08-21



 

 

 

 

 

 

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 469911/21

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 249288/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
Tipo de petição: RESPONDER CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (Contraditório)

 - Outros Documentos (análise técnica fixador)

 

 
PETICIONÁRIO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER, CPF 941.238.109-34, em seu próprio nome.

Email: alexandre.webber@unioeste.br

Telefone: 32203090

 

 
Curitiba, 02 de agosto de 2021 22:19:43

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1



45.  Petição (Contraditório)



 
 

                                                        
 

Reitoria – CNPJ 78680337/0001-84 

Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário – Cx. P. 000701 – CEP 85819-110 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, 

CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ. 

 

Processo: 249288/21 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Exercício: 2020 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, 

pessoa jurídica de direito público, Autarquia Estadual criada pela Lei Estadual 

n.º 8.680/87, reconhecida pelo R. Parecer 137/94-CEE/PR e pela Portaria 

Ministerial n.º 1.784-A/94, , recredenciada pelo Decreto Estadual 4226/2020, com 

sede na rua Universitária, n.º 1.619, Jardim Universitário, na cidade e comarca de 

Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.814-110, neste ato representada na forma 

estatutária por seu Reitor Professor ALEXANDRE DE ALMEIDA WEBBER, 

brasileiro, casado, professor universitário, residente e domiciliado na cidade de 

Cascavel – Estado do Paraná, VEM, perante Vossa Excelência, nos termos do art. 

389 do Regimento Interno desse Tribunal, apresentar seu Contraditório quanto 

aos apontamentos exarados pela 7ª Inspetoria na prestação de contas da 

UNIOESTE referente ao exercício de 2020, nos termos a seguir expostos:  

1) 

A Inspetoria questiona o pagamento do TIDE aos servidores 

técnicos, ocupantes de cargos de confiança, nos meses de janeiro e 

fevereiro/2020, alegando que a sua concessão não observou o disposto no § 1° do 

art. 169, da Constituição Federal. 

Pois bem! 
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Cumpre salientar que o Atual Gestor Prof. Alexandre de 

Almeida Webber assumiu o seu mandato como Reitor da UNIOESTE em 

01/01/2020, e como como é de conhecimento da Inspetoria, se deparou com 

várias situações postas que necessitavam de providências por parte da nova 

equipe, contudo, não poderia a nova gestão assumir e suspender tudo o que 

estava em andamento, para após tomar conhecimento de tudo o que envolvia 

cada questão tomasse a decisão pela sua continuidade ou cancelamento.  

Não diferente, ocorreu com o TIDE em questão, o mesmo não foi 

implantado/autorizado pelo Prof. Alexandre, em janeiro/2020, quando esse 

assumir a Reitoria, um processo já em andamento era a folha de pagamento, que 

tem prazo para fechamento, assim, todas as verbas que já estavam sendo 

lançadas em dezembro/2019, permaneceram em no início de 2020 e tão logo 

houve o conhecimento de toda a celeuma em volta do pagamento do TIDE aos 

servidores técnicos, a verba foi extinta e consequentemente o pagamento a partir 

de março/2020. 

Assim, não pode ser imputado ao Reitor da UNIOESTE 

responsabilidade por ato que o mesmo não praticou, ou seja, ele manteve o 

pagamento de verba que já estava na folha e tão logo verificou a sua 

irregularidade ordenou a cessação do pagamento, cumprindo assim o seu dever 

de rever os atos administrativos.  

Pelo exposto rogamos pela não aplicação da multa indicada no 

relatório de auditoria, pois a questão em tela foi extinta pelo Reitor da Unioeste. 

 

2) 

No que se refere a Concorrência n°01/2020 – Campus Marechal 

Cândido Rondon, da mesma forma não merece prosperar o entendimento de que 

a Unioeste não cumprir ou respeitou a legislação, pois conforme já exposto na 
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resposta ao APA, a Unioeste realiza os procedimentos licitatórios para 

contratação de obras com os projetos básicos completos, ou seja, o que ocorre no 

caso em tela, é uma divergência técnica, o que é muito diferente de 

licitação/contratação que não atende a legislação. Salientamos que a UNIOESTE 

disponibiliza os projetos (arquitetônicos e complementares) os quais são 

necessários, levando-se em consideração cada caso, e somados ao orçamento base 

e memorial descritivo, contemplam o projeto básico a ser licitado. 

Com relação ao projeto de drenagem e ao projeto básico, 

ratificamos os esclarecimentos já efetuados, conforme abaixo, os quais esclarecem 

de forma técnica que o Edital cumpre as normas, não havendo qualquer 

irregularidade na contratação do objeto. Salientamos novamente, que 

interpretações técnicas diferentes não podem ser consideradas irregularidades 

para ensejarem multa a Reitor da Unioeste: 

“[...] 

2. DA CARÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO PROJETO DE DRENAGEM 

Sobre o apontamento da falta de informação no projeto de drenagem 

alusivo à rede projetada que deriva da boca de lobo B9, esclarecemos que a 

tubulação de fato não está conectada a nenhuma rede e/ou galeria. 

Esta tubulação que sai da boca de lobo B9 terá saída livre para o terreno, 

logo abaixo do pé do talude, desaguando em uma área do terreno com cobertura 

vegetal suficiente para evitar a degradação do solo no local. 

Ressalta-se ainda que a vazão de água captada pela boca de lobo B9 será 

muito baixa, tendo em vista que a área de captação total será de apenas 155,00m² 

(metros quadrados). Observa-se, ainda que, além do fato de ser uma pequena área 

de captação, há que se considerar que o pavimento a ser executado, em bloco de 

concreto intertravado, possui um coeficiente de permeabilidade que auxilia na 

infiltração de água no terreno, reduzindo, assim, ainda mais a vazão de água 

destinada a boca de lobo B9.” 

“[...] 

1. DO PROJETO BÁSICO 
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Primeiramente, referente ao projeto básico cabe ressaltar que os projetos 

disponibilizados no sítio eletrônico são suficientes para a integral compreensão do 

objeto licitado e a correta elaboração das propostas das licitantes. Os projetos, 

memorias e planilha orçamentárias foram elaborados de forma que as informações 

são complementares entre si. 

O item 5.6 da Planilha de Serviços Sintética elaborada pela administração, 

questionado pela 7ª Inspetoria de Controle Externo do TCE/PR, trata-se de um item 

no qual, apesar de não estar detalhado em projeto específico, a própria descrição 

do item na planilha orçamentária caracteriza em detalhes a execução do serviço. 

O item 5.6 da referida planilha especifica os métodos executivos e 

elementos que deverão compor o serviço do “MURO DE CONTENÇÃO”, 

determinando: 

a) a profundidade das estacas e diâmetro; 

b) a seção dos pilares e espaçamento entre um elemento e outro; 

c) a seção das vigas baldrame e superior (de travamento); 

d) o tipo de vedação do muro (em alvenaria de tijolos cerâmico) com suas 

dimensões; 

e) o tipo de revestimento em ambos os lados do muro, definindo inclusive 

o revestimento bruto (chapisco e emboço) e o tipo de acabamento (pintura ou 

impermeabilização). 

Além da descrição detalhada do item da planilha de serviços (item 5.6), foi 

disponibilizado no sítio eletrônico da instituição a “Planilha de Composições 

Complementares” (páginas 11 a 18, do arquivo ‘Orçamento de Referência - 

Urbanização CCA.pdf’, nesta planilha encontra-se a descrição completa dos 

elementos que fazem parte da execução do serviço, neste caso, na Planilha de 

Composições Complementares, em seu item de código CP009, pode-se conferir 

quais serviços, materiais/insumos, mão-de-obra, bem como a quantidade dos 

mesmos, que estão sendo considerados para execução de uma unidade de metro 

quadrado deste serviço. Conforme apresenta-se nas Figuras 1 e 2 a seguir. 
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Figura 1 - Discriminação da Composição Complementar CP009 (parte 1 de 2). 

 

 

Figura 2- Discriminação da Composição Complementar CP009 (parte 2 de 2). 

Portanto, com estas informações, mais o quantitativo total para execução 

do serviço, a licitante tem condições suficientes e seguras para elaborar sua 

proposta de preço. 

Ressaltamos que tanto são suficientes as descrições, que nenhuma 

licitante apresentou questionamento ao certame licitatório, alegando qualquer 

dificuldade de compreensão sobre a descrição referente a este item, bem como aos 

demais. 

Com relação ao questionamento sobre a estabilidade do muro de 

contenção, cabe aqui ressaltar que não se trata de um muro de arrimo, ou um muro 

com grandes dimensões que esteja submetido a elevados carregamentos de 

empuxo de terra. 

Tal muro, trata-se de uma mureta de contenção para adequação de 

pequenos desníveis entre rampas com inclinações diferentes e/ou entre rampas e 
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taludes, ou seja, não há função estrutural relevante para estas muretas, portanto 

não haverá risco de colapso.  

[...]” 

 

Após os questionamentos realizados, a Universidade, por 

excesso de zelo, disponibilizou o detalhamento orientativo para execução deste 

serviço (mureta), sem qualquer prejuízo aos licitantes, fato este comprovado, 

tendo em vista que nenhuma empresa licitante solicitou qualquer pedido de 

esclarecimento previamente a abertura das propostas e, não houve 

questionamentos e dúvidas da empresa contratada, no decorrer da execução do 

objeto. 

Considerando ainda, que a presente obra se encontra concluída, 

apresentamos abaixo o registro fotográfico do referido “muro de contenção”, que 

se bem observado, é na verdade uma “mureta” de segurança em virtude do 

desnível entre a outra calçada, ou seja, não há nenhuma irregularidade na 

licitação que possa abarcar a aplicação de multa ao Reitor da UNIOESTE. 

 

Figura 1: Construção do "Muro de Contenção". 
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Figura 2: Construção do "Muro de Contenção". 

 

Figura 3: "Muro de Contenção" Concluído. 
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Diante do exposto, rogamos pelo afastamento das multas 

sugeridas em virtude da Concorrência 001/2020, tendo em vista que os 

apontamentos, como exarados, se referem a interpretações técnicas divergentes 

e absolutamente não houve contrariedade ou ofensa à qualquer norma legal por 

parte da Unioeste e de seu Reitor. 

 

3) 

No que se refere a Concorrência n°03/2020 – Reitoria, da mesma 

forma não merece prosperar o entendimento de que a Unioeste não cumprir ou 

respeitou a legislação, a Universidade, em sua resposta ao APA, baseou-se em 

informações prestadas pela própria concessionária de energia elétrica local e pelo 

profissional responsável técnico pela elaboração e aprovação do projeto, da 

necessidade de apresentação de marca e modelo dos equipamentos a serem 

instalados, para análise e validação do projeto, sendo que tal informação foi 

totalmente refutada pelo analista de controle interno, sem analisar o processo 

como um todo, pois se ateve a um único item para declarar o ato da Unioeste 

como irregular e, mais uma vez, aplicar multa ao Reitor por descumprimento das 

normas legais, sem apontar qual norma, quando, na verdade, apenas discorda do 

entendimento de outro técnico, devidamente registrado e com responsabilidade 

técnica sobre o objeto licitado. 

Não estamos aqui, questionando a competência da 7 Inspetoria 

na fiscalização dos atos da Unioeste, mas sim, tentando demonstrar, que 

divergências de entendimento técnico, não podem resultar em multa ao gestor 

da Unioeste, pois todos os projetos são assinados por técnicos responsáveis e se 

os argumentos da Unioeste são refutados de plano, só nos resta concluir que no 

processo em questão o contraditório e a ampla defesa restam prejudicados. 
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À época deste edital de licitação, a UNIOESTE manifestou-se a 

respeito do apontado nos seguintes termos: 

“[...] 

O referido projeto foi elaborado pelo engenheiro eletricista Allan Moroni 

Araujo (CREA-PR 163.634/D), conforme verifica-se na ART n° 20193429148, nas 

pranchas do projeto e na carta de aprovação da COPEL (projeto elétrico n° 

07578/2019), sendo o mesmo, responsável técnico pela empresa JM PJ – 

Construtora e Telecomunicações Eireli, desde 12-06-2019 até a presente data, 

conforme ART de cargo ou Função n° 20192738163. 

O Sr. Luiz Alberto Carleto, engenheiro eletricista citado pelo analista de 

controle, é somente o responsável técnico pelo projeto e fabricação do Cubículo de 

Medição em Alta tensão CMP-15kV da empresa Romagnole Produtos Elétricos S.A 

e sua homologação junto à Companhia Paranaense de Energia (COPEL). 

Pois bem!  

Após esclarecimento quanto a autoria do projeto elétrico em tela, 

elucidamos quanto à especificação técnica do produto especificado no projeto. 

A descrição minuciosa do equipamento a ser instalado, constando marca e 

modelo se faz necessária para aprovação do projeto junto à concessionária de 

energia local, e vai mais além, necessita ainda de apresentação da certificação de 

homologação do produto junto à COPEL, seu respectivo memorial descritivo e ART 

de projeto e fabricação. 

Sem estes mínimos elementos e detalhes, o projeto não será aprovado e 

não haverá liberação pela concessionária para ligação da energia elétrica. 

Em consulta com o Serviço de Atendimento Comercial (0800 643 7575) 

para clientes atendidos pela COPEL em tensão de fornecimento de 13,8kV e 34,5kV, 

no dia 05-06-2020, o assistente nos informou os procedimentos para aprovação e 

liberação de projeto em média/alta tensão, ressaltando que em projetos de entrada 

de serviço, há necessidade de discriminação minuciosa da cabine/cubículo de 

entrada e medição, sendo que no caso de fornecimento de cubículo pré-fabricado, 

há indispensabilidade de apresentação de marca, modelo, fabricante, homologação 

junto à COPEL, memorial descritivo e assinatura de responsabilidade técnica. 

O atendente ainda informou que há uma diversa gama de fabricantes deste 

elemento, porém, caso seja adquirida cabine/cubículo divergente com o 

especificado em projeto elétrico aprovado, o mesmo perderá sua validade e deverá 

passar por novo processo de aprovação junto à COPEL. 

Não obstante, indagamos a situação ao Sr. Allan Moroni, autor do projeto 

em questão, o qual nos respondeu: 
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‘Primeiramente como já foi informado a você pela Copel, precisa-se 

detalhar a especificação da cabine, seja marca, modelo e a certificação de 

homologação da mesma. Isso não queira dizer que não existem outras marcas com 

a homologação, tem inúmeras... Porém por exigência da concessionária em solicitar 

as informações da cabine, inclusive diagramas funcionais e unifilares da mesma e 

como eu não poderia usar uma cabine genérica que o projeto seria reprovado, eu 

optei pela fabricante que é referência em cabines, tanto em qualidade como em 

segurança, tendo em vista que se trata de um projeto em Média Tensão Primária. 

Para comprovação, estou mandando um print do sistema de projetos da 

Copel, onde eu tenho que anexar a ART de fabricação da cabine e o documento de 

homologação, também está em anexo a carta de aprovação do projeto e os 

documentos necessários no momento de vistoria e testes pela empresa executora.’ 

Vejamos bem. 

O “direcionamento” ora aparentado, trata-se tão somente de uma exigência 

da concessionária local (COPEL) para aprovação do projeto de entrada de serviço 

em média tensão primária. Ou seja, tratando-se de fornecimento de energia com 

13.800 Volts de tensão, é justo e necessário que a COPEL arroche os critérios de 

aceitabilidade e aprovação de projetos. 

[...]” 

Cabe neste momento ressaltar que, muito embora não se tenha 

mencionado, o referido edital contemplava em sua “Planilha de Serviços 

Sintética” a possibilidade de instalação de equipamentos com similaridade ao 

modelo referenciado da fabricante Romagnole. 

Vejamos o macro serviço 3 da planilha supra. 

 

Figura 4: Concorrência n° 003/2020-Reitoria - Planilha de Serviços. 

Nota-se que este item remunera à contratada os serviços de 

“Elaboração de As Built” e “Reaprovação na Copel”, vindo de encontro a 

viabilidade de utilização de marcas e modelos equivalentes, desde que o projeto 

seja refeito e novamente aprovado. 
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Contudo, por infortúnio da Universidade, a empresa licitante 

vencedora do certame, ora em questão, e contratada abandonou a execução do 

objeto, resultando no rompimento unilateral do contrato e a abertura de 

procedimento administrativo para verificação de irregularidades e prejuízos. 

Assim sendo, restou à Universidade a abertura de novo 

procedimento licitatório para contratação do saldo remanescente desta obra, 

neste caso, o edital da concorrência n° 043/2021, já analisado pela 7ª ICE, a qual 

demonstrou não haver objeção quanto ao prosseguimento da licitação. 

Pelo exposto, restou comprovado que não houve direcionamento 

na referida licitação, pois a indicação do equipamento, atendeu a necessidade 

técnica e que as empresas participantes do certame tinham a prerrogativa de 

apresentar outro equipamento similar. Somado ao fato de que e licitação, 

atualmente em andamento, que irá concluir o objeto, está dentro das normas 

legais, entende-se, que os apontamentos referente a licitação de 2020, não 

merecem prosperar, pois, todos os atos estão devidamente justificados e 

motivados, não ensejando a suposta ilegalidade indicada. 

 

4) 

Com relação Pregão Presencial n° 03/2020 HUOP, salientamos 

que as cotações desconsideradas para a formação do preço para o item, foram 

feitas pois as marcas ofertadas não possuem "duas bandas em resina adesiva 

hipoalergênica para fixação no rosto, presilha para fixação do tubo, trilho 

deslizante para movimentação do tubo". Essas características são imprescindíveis 

pois conferem segurança â fixação do dispositivo ao rosto, garantem sua 

permanência por até 7 dias e previnem lesões no rosto e boca do paciente. Testes 

com outras apresentações de produtos para o mesmo fim foram realizadas pelo 
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hospital, entretanto elas demostram-se inseguras na fixação acarretando a 

extubação acidental, perda do dispositivo e risco a manutenção da via aérea, o 

que pode levar o paciente ao óbito. Além disto, estes produtos têm troca 

recomendada sempre que apresentem sujidade e a cada 24 horas, onerando os 

custos com a terapia. 

Na descrição do item no edital consta o “código BR aproximado: 

0286950” (grifo nosso). Utilizou-se tal código única e exclusivamente por tratar-

se de uma exigência deste TCE, contudo fez-se constar que o descritivo era 

aproximado e não idêntico ao licitado, pois a necessidade dos pacientes não 

condiz com o produto descrito no referido código. 

Ressalta-se que a inclusão de códigos no Banco de Preços em 

Saúde não é livre, e que o HUOP não tinha essa discricionariedade à época.  

O Cód. BR 0286950 - FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL, SISTEMA 

FIXAÇÃO:COM ADESIVO E LACRE, DESCARTÁVEL, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ADULTO. 

Abaixo destacamos os produtos verificados na pesquisa do 

Banco de Preços em Saúde como fornecedoras do item no Banco de Preço:  

 

                                      
Fonte: Imagem da internet.                                              Fonte: Imagem do fabricante.  
Marca: CPL.                                                                         Marca: Cirúrgica Fernandes. 

 

1 

2 
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Cabe salientar que produtos, semelhantes ao das fotos acima, são 

testados nas unidades críticas do HUOP desde 2017 (vide laudo em anexo), 

nessas avaliações registraram-se problemas referentes à instabilidade na fixação 

do tubo (1), pois o sistema não possui travas; perda da resistência das tiras têxteis 

de fixação cefálica (2), fazendo com que o tubo seja deslocado para fora da boca 

do paciente. Estes problemas apontados tornam o produto inseguro, favorecem 

o tracionamento do tubo (deslocamento do tubo da posição ideal que 

desencadeia a intubação seletiva, o barotrauma e/ou atelectasias) e até a 

extubação acidental. 

A descrição do HUOP tem como objetivo a aquisição de um 

produto que garanta a fixação segura e disponha de recursos de segurança para 

tal. Veja como segue: 

Fixador para tubos endotraqueais com resina adesiva. Produto 

indicado para o uso em tubos de 5 a 10 mm composto por: duas 

bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, 

presilha para fixação do tubo, trilho deslizante para movimentação 

do tubo, tiras de fixação com velcro adesivo. Embalagem resistente, 

que permita a abertura com exposição adequada do produto, 

contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, 

fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto 

deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no 

Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e 

Licença Sanitária regulares. (grifo nosso) 

 
Imagem da internet. Marca: Hollister BR. 
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O produto adquirido tem sistema de fixação duplo (facial e 

cefálico) independentes e ao mesmo tempo redundantes, ou seja, ainda que um 

dos pontos de fixação falhe o outro fará a contenção, o que confere segurança ao 

paciente. O tubo é fixado ao dispositivo por meio de presilha garantindo firmeza 

e evitando tração ou deslocamento. O dispositivo ainda conta com trilho 

deslizante sendo possível lateralizar o tubo, de modo que ele não realize pressão 

apenas em uma região da boca do paciente o que em geral acarreta lesões nos 

lábios e língua.  

Pelo exposto, resta evidenciado que que não se trata de um 

direcionamento do objeto licitado, mas uma seleção do produto que melhor 

atende à necessidade assistencial e à segurança do paciente.  

Cabe frisar, que uma licitação para aquisição de itens de saúde, 

como os aqui questionados pelo TCE, não pode ser analisada como uma licitação 

para compra de um grampeador de papel ou caneta, pois esses não funcionarem 

depois de um tempo de uso, o produto pode ser devolvido para o fornecedor, 

diferente de material a ser utilizado diretamente pelo paciente, portanto a 

preocupação com a vida das pessoas atendidas pelo HUOP é exposta em todos 

os atos da UNIOESTE, desde a “simples” compra até a mais complicada cirurgia. 

Assim, pelo exposto, somado ao fato de que a 7 Inspetoria disse 

haver indícios de direcionamento por desclassificação de empresas que não 

atendiam o Edital de Licitação, ou seja, não há provas das supostas 

irregularidades no Pregão Presencial n° 03/2020 HUOP, rogamos pelo 

afastamento da multa imposta ao Reitor da Unioeste, por, em tese, ter contrariado 

ou ofendido norma legal, pois como vimos não há irregularidade nas aquisições. 
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Por todo o exposto, requer o julgamento regular das contas do 

Unioeste referente o exercício de 2020 e consequentemente o afastamento das 

multas imputados ao Reitor pois, resumidamente: 

1) não implantou o TIDE, e sim cancelou o referido pagamento 

no momento que tomou conhecimento de todo o processo em 

torno da referida verba; 

2) os apontamos referente as licitações de obras não são 

irregularidades e sim divergências de opiniões técnicas, ou 

seja, não houve contrariedade ou ofensa à norma legal nos 

referidos processos; 

3) não houve qualquer direcionamento no pregão presencial 

03/2020 HUOP, o certame atendeu a legislação vigente, 

assim não há qualquer contrariedade ou ofensa à norma 

legal. 

 

Salientamos que no que se refere as recomendações e 

determinações, os editais da Unioeste foram alterados e estão atendendo aos 

apontamentos. 

Termos em que, Pede Deferimento. 

 

Cascavel, 30 de julho de 2021.  

 

Alexandre Almeida Webber 

Reitor da UNIOESTE 

 



46.  Outros Documentos (análise técnica fixador)
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OKSTK DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224—Fone/Fax: (045) 3321-5151.
Bairro Santo Onófre —CEP: 85.806-470—Cascavel —Paraná
Serviço de Padronização de Produtos para a Saúde - SPPS

FORMULÁRIO DE PARECER TÉCNICO
/""

Para: ~M~~ Sétor: ~" I ~ : iData:.;~ / )0 /~l+
SOLICITAÇAO DE PARECER TÉCNICO DO MATERIAL EM QUESTAO

Objetivo: utilizar o Parecer Técnico emitido pelo profissional para a conclusão de escolha, do
produto que melhor atende as nossas necessidades, a ser adquirido através de Pregão.
OBS.:FAVOR NAO DEIXAR DE,PREENCHER NENHUM CAMPO, PARA QUE ESTA
AVALIAÇAO NAO PERCA A FIDEDIGNIDADE.

l

I—IDENTIFICAÇAO DO FABRICANTE/IMPORTADOR
I

Fabricante/Importador: CPL )'Yú~ gg Q Q Q ~ ~-C4<~
AFE:Q regular ( ) irregular Lic. Sanitária vigente em: ' /

II - IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO

Nome Comercial do Produto: 4 W~W
Modelo/Referência: 664 8 cg/

N'egistro MS : K6 ( f t 66 65 V'g) ')igente: sim nao

Lote/ Validade :

III—INFORMAÇOES DO TESTE:

A quantidade de material oferecida para teste foi suficiente? g sim () não
Obs. :

Procedimento realizado para teste do material:

Avaliado da embalagem/:

Quanto a exposição dos itens de verificação da embalagem: () boa /regular () ruim ;

Obs.:

'BS.:Deve possuir nome e endereço do fabricante. - Deve possuir data de fabricação, lote e validade do
produto. - Deve possuir inscrição "produto de uso único". - Deve possuir informação do modo de esterilização.-
Deve possuir número de registro no MS/ANVISA. - Deve possuir instruções de uso. - 0 produto deve ;'estar
acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação,'~quebra, eféitos de choqúe e
vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, numa temperatura ambiente em torno de
20' 30'C. Deve permitir abertura e exposição do produto de maneira asséptica.
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Av. Tancredo Neves, 3224—Fone/Fax: (045) 3321-5151.
Bairro Santo Ono&e —CEP: 85.806-470—Cascavel —Paraná
Serviço de Padronizado de Produtos para a Saúde - SPPS

Quanto a especificação do produto: () boa () regula g ruim
Obs. :
Outras observações sobre a embalagem:

i<Avaliado da funcionalidade do produto.

Durante o manuseio com material houve a identificação de 'gularidades no produto?
g sim() não Qual? Q r~4 no ~~~ 3W

Durante o procedimento com o material ocorreu algu tipo de efeito indesejável?
+sim () não Qual? V~ nv A ~ Q~~
7M k
7V t~ ~~fft
0 produto confere segurança a assistência de paciente e profissionais?
ig sim não Qua? Q0 ~mM ~~4'MW A

p ~ ~ A.~ ~M ~ /~k ~W/g

APÓS AVALIAÇAO DO PRODUTO VOCÊ DETECTOU:
Pontos positivos:

Pontos negativos: P ~~r gú'~
/

IV - CONCLUSAO DO TESTE REALIZADO
( ) APROVAD Q REPROVADO
Justificativa: ck ~um@ AfA z cem~

0

p-'e Yuirn Hosi"=no
C"~ ~-, ~, '. HUQP —Uti Gera!

Responsável Técnico/ Carimbo

n~~a: r/6 J II i/+



47.  Despacho - 153-21 - CGE



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR IOK9.0PKR.VS2Q.YJDN

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

 

 1 

PROCESSO N º : 249288/21 

ORIGEM :  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

INTERESSADO : ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO Nº: 153/21 - CGE  

 

 

Encaminhe-se à 7ª ICE, superintendida pelo Conselheiro Ivens 

Zschoerper Linhares, para análise e manifestação acerca das justificativas 

apresentadas pelos Dirigentes da Entidade (peças 45/46) relativas às 

irregularidades/anomalias apontadas pela Inspetoria e transcritas no Título 6 da 

Instrução nº 625/21-CGE (peça 32). 

Após retorne à esta CGE para reanálise. 

 

CGE, 3 de agosto de 2021. 

 

(documento assinado digitalmente) 

DIOGO GUEDES RAMINA 

Coordenador 
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PROCESSO Nº: 249288/21 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  

INTERESSADO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 

 

INSTRUÇÃO Nº 76/21 

 

 

 

 

Trata-se de Prestação de Contas Anual da UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE referente ao exercício 2020, de 

responsabilidade do gestor, Reitor ALEXANDRE DE ALMEIDA WEBBER, período de 

01/01/20 a 31/12/20. 

 

A Coordenadoria de Gestão Estadual emitiu a Instrução nº625/21 – 

CGE (peça 32), concluindo que a prestação apresenta situações que necessitam de 

apresentação de justificavas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro 

“Resultado da Análise”, cujos itens tiveram como Resultado: “Contraditório”. 

 

Após citação pessoal do dirigente acima referenciado, bem como da 

entidade, por intermédio de Comunicação Eletrônica (peças 34/35), foi protocolada 

petição (peça 38), solicitando prorrogação de prazo. 

 

Por intermédio do Despacho nº 123/21- CGE, foi concedida a dilação 

pretendida, de 15(quinze) dias. 

 

Nos termos da petição protocolada (peças 45/46) foi apresentado 

contraditório, que vêm à análise desta unidade técnica. 

 

Este o breve relato. 
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PRELIMINARMENTE 

 

Nos termos da norma regimental, esta Inspetoria de Controle Externo 

só analisará as questões por ela suscitadas e constantes do Relatório de Fiscalização 

(peça 31) 1 

 

NO MÉRITO 

O Relatório de Fiscalização (peça 31), opinou pela Regularidade com 

Ressalvas, Recomendações, Determinações e aplicação de multas. 

D análise do contraditório apresentado, a UNIOESTE, apresentou as seguintes 

considerações e justificativas: 

4.1.3 TIDE ADMINISTRATIVO 

 
Em seu contraditório, o MM. Reitor da UNIOESTE, Prof. Alexandre de 

Almeida Webber, alega que assumiu o seu mandato em 01/01/2020 e que se deparou 

com várias situações que necessitavam de providências, mas que não poderia 

suspender o que já estava em andamento, inclusive a TIDE em questão. 

 

Aduz que, logo que tomou conhecimento do pagamento da TIDE aos 

servidores técnicos, a verba foi extinta, cessando o pagamento a partir de março/2020.  

 

Desse modo, requer o não pagamento da multa, tendo em vista que 

não implantou e/ou autorizou o pagamento da TIDE, não sendo o responsável pelo ato  

e, ao tomar conhecimento da irregularidade, ordenou a cessação do respectivo 

pagamento. 

 

 
 

                                                 
1
  

Art.157 -  

§ 6º Quando da análise do contraditório, em sede de prestação de contas anuais, caberá exclusivamente 
às Inspetorias a manifestação sobre os seus apontamentos. (Incluído pela Resolução n° 58/2016)  
Art.175-J ... 

Parágrafo único. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas anual, a 
manifestação da Coordenadoria ficará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o 
mérito dos apontamentos realizados pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resoluçã o n° 

64/2018). 
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ANÁLISE 

 
De fato, a Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva 

(TIDE), concedida aos servidores da carreira Técnica Universitária da UNIOESTE, foi 

paga somente até fevereiro/2020, conforme consulta ao SIAP:2 

 
 

Considerando que a gestão administrativa do MM. Reitor Prof. 

Alexandre de Almeida Webber iniciou em 2020, não sendo o responsável pela 

implantação da TIDE e que, após análise sobre a referida gratificação, suspendeu os 

pagamentos a partir de março/2020, opina-se pela não aplicação da multa proposta.   

 

Com relação à atividade de análise preventiva de editais, constaram no 

Relatório de Fiscalização da 7ª ICE (peça 31), os seguintes achados: 4.1.6 

(Concorrências nº 01/2020 e nº 02/2020 - Reitoria) – fls. 41/53; 4.1.7 (Pregões 

Presenciais nº 01/2020 e nº 02/2020 - HUOP) – fls. 53/61; 4.1.8 (Concorrência nº 

01/2020 – Marechal Cândido Rondon) – fls. 61/67; 4.1.9 (Concorrência nº 03/2020 – 

Reitoria) – fls. 67/72; 4.1.10 (Pregão Presencial nº 03/2020 – HUOP) – fls. 72/84; 

4.1.12 (Pregão Eletrônico nº 11/2020 – HUOP) – fls. 88/102; 4.1.13 (Concorrência nº 

06/2020 – Reitoria) – fls. 102/111.  

Esses achados resultaram nas recomendações, determinações e 

multas previstas nos itens 5.1 (fls. 129/131), 5.2 (fls. 133) e 5.4 (fl. 134), 

respectivamente. 

 

Por sua vez, a Universidade apresentou contraditório, que será 

abordado juntamente com cada Achado de fiscalização e suas respectivas 

recomendações, determinações e multas. 

 

                                                 
2
 Consulta realizada em 28/05/2020.  
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4.1.6 CONCORRÊNCIAS Nº 01 E 02/2020 – REITORIA 

 

Refere-se a dois procedimentos licitatórios realizados pela Reitoria 

(Concorrências nº 01/2020 e nº 02/2020). Vejamos então cada um desses certames:  

A Concorrência nº 01/2020 - Reitoria teve como objeto empreitada por 

preço unitário, para a construção do Almoxarifado do Centro de Ciências Agrárias 

(CCA), da UNIOESTE (Campus de Marechal Cândido Rondon). Ela foi publicada em 

09/01/2020, com data de abertura prevista para o dia 21/02/2020. O preço máximo 

estabelecido no edital foi de R$ 362.370,85.  

 

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessária a 

instauração do APA 13686, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que 

entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular 

prosseguimento do certame. 

 

Em resposta ao APA 13686, a UNIOESTE informou que manteria o 

procedimento, demonstrou o acatamento a um dos apontamentos e refutou os outros 

três. 

O APA 13686 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 70, de 

23/03/2020 – 7ICE, o qual conteve três recomendações presentes no Relatório de 

Fiscalização.  

 

Já a Concorrência nº 02/2020 - Reitoria teve como objeto empreitada 

por preço unitário, para a construção do prédio do Auditório do Centro de Eventos da 

UNIOESTE (Campus de Toledo). Ela foi publicada em 17/01/2020, com data de 

abertura prevista para o dia 21/02/2020. O preço máximo estabelecido no edital foi de 

R$ 524.700,00. 

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessária a 

instauração do APA 13675, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9COA.TTKS.SN6K.WE2Z.M

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

7ª Inspetoria de Controle Externo 

 

entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular 

prosseguimento do certame. 

Em resposta ao APA 13675, a UNIOESTE informou que manteria o 

procedimento, demonstrou o acatamento a dois apontamentos e refutou os outros 

cinco. 

O APA 13675 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 69, de 

23/03/2020 – 7ICE, o qual conteve cinco recomendações presentes no Relatório de 

Fiscalização.  

Vejamos então as recomendações: 

 
1. Que a Entidade se abstenha em adotar o critério de julgamento pelo 
maior desconto linear, caso não atenda de forma cumulativa aos 
requisitos previstos no Acórdão nº 4739/15-Tribunal Pleno, desta Corte 
de Contas.  
 
2. Que a UNIOESTE sempre informe expressamente a fonte da tabela 
oficial de preços unitários adotada e se estes são onerados ou não 
onerados, estabelecendo uma taxa de BDI referencial única para todos 
os itens da planilha orçamentária. Além disso, quando adotados preços 
unitários com desoneração (desonerados), fixe o BDI para construção 
de edifícios entre 26,01% e 30,89%, limites estes preconizados pelo 
TCU (AC nº 2843/2008-P e AC nº 2622/2013-P), verificando-se, sempre 
que possível, a exequibilidade dos preços máximos adotados;  
 
3. Que a Entidade adote tabela oficial com data-base de até seis meses 
da publicação do instrumento convocatório, para evitar fixação de preço 
máximo inexequível;  
 
4. Que a Entidade revise e corrija a planilha do orçamento da obra a ser 
preenchida pelos licitantes, adequando-a ao critério de julgamento;  
 
5. Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de 
engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na 
Resolução nº 04/2006 TCE-PR que adota a OT-IBR 001/2006– IBRAOP 
e na Súmula nº 261, do TCU, bem como em atenção ao art. 6.º da Lei 
nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 15.608/2007, 
disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 
simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos 
técnicos relativos aos serviços licitados. Nesse sentido, é necessário 
que a Entidade atualize o projeto arquitetônico da Concorrência nº 
02/2020, acrescentando o prédio do Teatro na planta de locação da 
obra do Auditório. 
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Quanto a essas recomendações, não foi apresentado contraditório 

específico, considerando-se o contido na peça 45. Houve apenas a seguinte 

informação: ¨no que se refere as recomendações e determinações, os editais da 

Unioeste foram alterados e estão atendendo aos apontamentos”. 

 

Assim, considerando-se que não houve apresentação de 

contraditório referente a este Achado, entendemos pela manutenção de todas as 

recomendações, a fim de se buscar melhoria nos certames realizados pelos 

diversos Campi da Universidade. 

 

4.1.7 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 E 02/2020 – HUOP 

Refere-se a dois procedimentos licitatórios realizados pelo Hospital 

Universitário (Pregões Presenciais nº 01/2020 e nº 02/2020). Vejamos então cada um 

desses certames: 

O Pregão Presencial nº 01/2020 - HUOP teve como objeto Registro de 

preços para futuras e eventuais aquisições de insumos para reprocessamento e 

esterilização de materiais hospitalares para o Hospita l Universitário do Oeste do 

Paraná – HUOP. Ele foi publicado em 22/01/2020, com data de abertura prevista para 

o dia 11/02/2020. O preço máximo estabelecido no edital foi de R$ 398.644,16.  

 

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessário a 

instauração do APA 13674, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que 

entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular 

prosseguimento do certame. 

 

Em resposta ao APA 13674, a UNIOESTE informou que manteria o 

procedimento e apresentou razões que foram consideradas insuficientes para os três 

apontamentos. 
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O APA 13674 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 72, de 

25/03/2020 – 7ICE, o qual conteve as três recomendações presentes no Relatório de 

Fiscalização.  

 

Já o Pregão Presencial nº 02/2020 - HUOP teve como objeto Registro 

de Preços para futuras e eventuais aquisições de Saneantes para o Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná – HUOP. Ele foi publicado em 22/01/2020, com data 

de abertura prevista para o dia 04/02/2020. O preço máximo estabelecido no edital foi 

de R$ 807.662,7. 

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessário a 

instauração do APA 13671, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que 

entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular 

prosseguimento do certame. 

Em resposta ao APA 13671, a UNIOESTE informou que manteria o 

procedimento e apresentou razões que foram consideradas insuficientes para os três 

apontamentos. 

O APA 13671 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 71, de 

24/03/2020 – 7ICE, o qual conteve as três recomendações presentes no Relatório de 

Fiscalização.  

Vejamos então as recomendações: 

1. Que nos próximos certames, para a fixação do preço máximo, a 
entidade obrigatoriamente consulte o Banco de Preços em Saúde, 
conforme preconizado no Acórdão nº 708/19 do Tribunal Pleno do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem assim, realize a pesquisa 
de preços de forma ampla e abranja múltiplas fontes, inclusive a 
consulta ao aplicativo Menor Preço-Nota Paraná, conforme decisão 
contida nos Acórdãos nº 1.393/2019 e 1.314/2019, ambos do Pleno do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a fiel observância aos 
ditames previstos no Decreto Estadual nº 4.993/2016;  
 
2. A indicação do Código BR para cada item licitado;  
 
3. Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos a fim de 
demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os 
fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato. 
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Quanto a essas recomendações, não foi apresentado contraditório 

específico, considerando-se o contido na peça 45. Houve apenas a seguinte 

informação: ¨no que se refere as recomendações e determinações, os editais da 

Unioeste foram alterados e estão atendendo aos apontamentos”. 

 

Assim, considerando-se que não houve apresentação de 

contraditório referente a este Achado, entendemos pela manutenção de todas as 

recomendações, a fim de se buscar melhoria nos certames realizados pelos 

diversos Campi da Universidade. 

4.1.8 CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 – CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 

A Concorrência nº 01/2020 – Marechal Cândido Rondon teve como 

objeto Urbanização do Campus II (CCA), da UNIOESTE - Campus de Marechal 

Cândido Rondon. Ela foi publicada em 28/05/2020, com data de abertura prevista para 

o dia 30/06/2020. O preço máximo estabelecido no edital foi de R$ 544.384,49.  

 

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessário a 

instauração do APA 14144, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que 

entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular 

prosseguimento do certame. 

 

Em resposta ao APA 14144, a UNIOESTE informou que manteria o 

procedimento e apresentou razões que foram consideradas insuficientes para os três 

apontamentos. 

O APA 14144 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 131, 

de 08/07/2020 – 7ICE, o qual conteve as três recomendações presentes no Relatório 

de Fiscalização e o indicativo de multa administrativa. 

 

Vejamos então as recomendações: 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9COA.TTKS.SN6K.WE2Z.M

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

7ª Inspetoria de Controle Externo 

 

 

1. Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de 
engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na 
Resolução nº 04/2006 TCE-PR que adota a OT-IBR 001/2006 – 
IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, bem como em atenção ao art. 6.º 
da Lei nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 15.608/2007, 
disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 
simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos 
técnicos relativos aos serviços licitados, considerando-se, ainda, o 
prazo legal mínimo para a abertura do certame;  
 
2. No mesmo sentido, para se evitar projeto básico incompleto, é 
necessário que a Entidade altere o projeto de drenagem, acrescentando 
a ligação do tubo derivado da boca de lobo B9 à rede de tubulação de 
drenagem pluvial;  
 
3. Que a UNIOESTE, na elaboração de orçamentos, discrimine 
quantidades e preços unitários dos serviços licitados, tomando-se por 
base o projeto básico completo, em atenção aos arts. 20, III e 40, I, g), 
ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007. Assim, é necessário que a 
Entidade revise e corrija o orçamento da obra após determinar o valor 
preciso do muro de contenção, utilizando dados quantitativos 
decorrentes de prévia elaboração do correspondente projeto estrutural.  

 

 

Quanto ao achado 4.1.8, A Entidade rebateu apenas a multa. Não fez 

menção alguma sobre as recomendações. Além disso, este tópico trata apenas do 

Achado 4.1.8 – CC 01/2020 – MCR – APA 14.144) 

No item 2) da peça n. 45 (fl. 2), há referência à Concorrência n.  

01/2020, analisada no APA n. 14144, cujo objeto foi “Empreitada por preço unitário, 

para a Urbanização do Campus II (CCA), da UNIOESTE - Campus de Marechal 

Cândido Rondon”, com valor máximo de R$ 544.384,49 e abertura de propostas em 

30/06/2020.  

 

A Entidade apresenta argumentos relativos a apontamentos sobre o 

projeto de drenagem e o projeto de um muro de contenção. Apesar dos apontamentos 

registrados no APA n. 14144, cujo parecer final de Engenharia, é datado de 

03/07/2020, a Entidade prosseguiu com o processo licitatório. 

 

Os argumentos da Entidade e a correspondente análise são 

apresentados nos itens adiante. 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9COA.TTKS.SN6K.WE2Z.M

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

7ª Inspetoria de Controle Externo 

 

CONTRADITÓRIO E ANÁLISE SOBRE A CONCORRÊNCIA N. 01/2020 – PROJETO 

DE DRENAGEM 

 

No item 2) da peça n. 45 (fl. 2), são apresentados argumentos sobre o 

projeto de drenagem: 

“Salientamos novamente, que interpretações técnicas diferentes não 

podem ser consideradas irregularidades para ensejarem multa a Reitor da Unioeste: 

“[...] 

2. DA CARÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO PROJETO DE DRENAGEM 

Sobre o apontamento da falta de informação no projeto de drenagem 

alusivo à rede projetada que deriva da boca de lobo B9, esclarecemos que a tubulação 

de fato não está conectada a nenhuma rede e/ou galeria. Esta tubulação que sai da 

boca de lobo B9 terá saída livre para o terreno, logo abaixo do pé do talude, 

desaguando em uma área do terreno com cobertura vegetal suficiente para evitar a 

degradação do solo no local. 

Ressalta-se ainda que a vazão de água captada pela boca de lobo B9 

será muito baixa, tendo em vista que a área de captação total será de apenas 

155,00m² (metros quadrados). Observa-se, ainda que, além do fato de ser uma 

pequena área de captação, há que se considerar que o pavimento a ser executado, em 

bloco de concreto intertravado, possui um coeficiente de permeabilidade que auxilia na 

infiltração de água no terreno, reduzindo, assim, ainda mais a vazão de água destinada 

a boca de lobo B9.” 

 

Como será visto adiante, a situação do projeto de drenagem independe 

de “interpretações técnicas diferentes”, pois há razões objetivas e legais para a 

recomendação expressa nas conclusões do parecer final de Engenharia do APA nº 

14144. 

 

A Entidade reconhece que “a tubulação de fato não está conectada a 

nenhuma rede e/ou galeria. Esta tubulação que sai da boca de lobo B9 terá saída livre 

para o terreno, logo abaixo do pé do talude, desaguando em uma área do terreno com 

cobertura vegetal suficiente para evitar a degradação do solo no local.”.  

 

A disposição de água drenada diretamente sobre a superfície do solo, 

prática que pode acarretar erosão, não apenas contraria a boa técnica e o bom senso, 

como também contraria legislação municipal e contraria uma especificação presente no 
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próprio Memorial Descritivo do Projeto de Drenagem Pluvial apresentado pela 

Entidade. 

Na Lei Complementar n. 58, 01/12/2008, que “regulamenta o Código de 

Obras de iniciativa privada e pública no Município de Marechal Cândido Rondon”, 

consta (sem grifos no original): 

 

“Art. 91 Edificações com até 500 m² de área impermeabilizada, deverão 

construir um sistema de infiltração de água pluvial na fonte, 

captada de áreas impermeabilizadas e telhados, através de canaletas e 

calhas, devidamente dimensionados, conforme normas da ABNT, 

apresentados em projeto específico ou devidamente detalhado no 

projeto de instalações hidráulicas, acompanhados de memorial de 

cálculo, compreendendo o conjunto desde a coleta da água até o 

sistema de infiltração; 

I - Os sistemas de infiltração ou percolação podem ser os seguintes: 

a) poço de infiltração 

b) vala de infiltração ou trincheira; 

c) outros sistemas tecnicamente eficientes. 

II - Dimensionamentos: os sistemas de infiltração ou percolação de 

água pluvial devem ser dimensionados por profissional habilitado;  

III - Os sistemas de infiltração ou percolação da água pluvial na fonte 

devem ser dimensionados a partir de máxima intensidade pluviométrica 

(It), num período de 5 minutos (t), em tempo de um ano de recorrência 

(T), considerando um valor de 178 mm/hora, estimado para a região 

oeste do Paraná; 

IV - Os poços ou valas de infiltração podem ser preenchidos com 

pedras marroadas, britas, resíduos inertes da construção civil ou outros 

materiais, revestidas com manta geotêxtil, e seu dimensionamento deve 

levar em conta a porosidade do material de enchimento.” 

 

Consta no projeto de drenagem que a região em tela tem área de 155 

m². Logo, a disposição da água drenada diretamente sobre o solo não é permitida 

pela legislação municipal e o projeto precisaria definir um adequado sistema de 

infiltração de água pluvial para o solo. 

 

No Memorial Descritivo do Projeto de Drenagem Pluvial (figuras a 

seguir) apresentado em anexo ao edital, há prescrição de dissipador de energia a ser 

“executado no final da rede” de águas pluviais “para que sejam conduzidas para o 

terreno natural sem provocar erosões e formações de voçorocas.”. No projeto 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9COA.TTKS.SN6K.WE2Z.M

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

7ª Inspetoria de Controle Externo 

 

anexado ao Edital, a tubulação de drenagem em tela não termina em dissipador 

de energia, prescrito no memorial do próprio projeto de drenagem, nem em 

adequado sistema de infiltração. 
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Quanto ao argumento de que a “vazão de água captada pela boca de 

lobo B9 será muito baixa” cabe ressaltar que a tubulação que descarrega água de 

drenagem diretamente sobre o solo tem diâmetro de 300 mm ou 30 cm (vide figura a 

seguir), o que evidencia a preparação para uma potencial vazão significativa.  

 

Sobre esse apontamento, o parecer final de Engenharia do APA nº 

14144 registrou as seguintes conclusões: 
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j) A ligação do tubo derivado da boca de lobo B9 à rede de drenagem 

projetada é necessária, o que será objeto de auditoria in loco. 

k) Recomendo que a Entidade altere o projeto de drenagem de modo a 

determinar a citada ligação. 

 

Como a licitação prosseguiu sem complementação no projeto de 

drenagem, isto é, sem o acréscimo, ao final do tubo, dos dispositivos de acordo com o 

citado Memorial e com a legislação municipal, mantemos as conclusões acima 

referenciadas. 

 

CONTRADITÓRIO E ANÁLISE SOBRE A CONCORRÊNCIA N. 01/2020 – PROJETO 

DE MURO DE CONTENÇÃO 

 

No item 2) da peça n. 45 (fl. 4), são apresentados argumentos sobre o 

projeto de um muro de contenção (sem grifos no original): 

 

“1. DO PROJETO BÁSICO 

... 

O item 5.6 da Planilha de Serviços Sintética elaborada pela 

administração, questionado pela 7ª Inspetoria de Controle Externo do TCE/PR, trata-se 

de um item no qual, apesar de não estar detalhado em projeto específico, a própria 

descrição do item na planilha orçamentária caracteriza em detalhes a execução do 

serviço. 

... 

Com relação ao questionamento sobre a estabilidade do muro de 

contenção , cabe aqui ressaltar que não se trata de um muro de arrimo, ou um muro 

com grandes dimensões que esteja submetido a elevados carregamentos de empuxo 

de terra. 

... 

Após os questionamentos realizados, a Universidade, por excesso de 

zelo, disponibilizou o detalhamento orientativo para execução deste serviço (mureta),...”  

 

A situação em tela foi analisada no APA n. 14144, no qual se registrou 

que, no item 5.6 do orçamento da obra foi citado um “muro de contenção com estrutura 
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em concreto armado”, com área de 65,60 m² e preço máximo de R$ 19.742,32 (figura a 

seguir): 

 

O título do item (muro de contenção), o valor da área desse muro e o 

valor do preço máximo, não sugeriam se tratar uma mureta de pequena altura. A 

interpretação possível era de que se trataria de um muro de contenção. Não foi 

encontrado entre os anexos do edital o projeto estrutural desse muro de contenção. 

Também não foi encontrada no projeto arquitetônico a localização de tal muro, nem sua 

extensão, nem sua altura. 

 

O edital da licitação em tela foi publicado no sítio eletrônico da 

Entidade em 27/05/2020. O Parecer Prelimi nar de Engenharia foi emitido em 

10/06/2020. O APA 14144 foi emitido no sistema SGA em 19/06/2020. 

 

A Controladora Interna da UNIOESTE se manifestou no sistema SGA 

em 22/06/2020. 

 

Em 26/06/2020, quatro dias antes da abertura de propostas, foram 

acrescentados aos anexos do edital, no sítio eletrônico da Entidade, os arquivos 

do projeto do muro de contenção citado no item 5.6 do orçamento. 

 

Apesar da apresentação tardia do projeto do muro de contenção tem-

se: 
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- o projeto básico completo precisaria ser disponibilizado junto com o 

Edital, no dia de sua publicação; 

- o item 5.6 foi orçado pela área do muro, então seu preço máximo não 

mais espelhava a realidade do projeto tardiamente apresentado, pois não considerou 

os valores reais de área de formas, massa de aço e volume de concreto do muro 

finalmente projetado; 

- o projeto do muro não apresentava quantitativo de materiais (área de 

formas, massa de aço e volume de concreto); 

- por não mais espelhar a realidade do projeto, o orçamento estava 

incompleto no momento da abertura de propostas; 

- o orçamento faz parte do projeto básico, logo, as propostas foram 

abertas sem um projeto básico completo. 

 

Seria necessário postergar a data de abertura de propostas, para 

cumprir o prazo legal de pelo menos 30 dias, e adequar o orçamento ao projeto, mas a 

Entidade prosseguiu com o processo licitatório, abrindo as propostas apenas quatro 

dias após apresentar o projeto do muro. 

 

Então: 

- O edital foi publicado com projeto básico incompleto. 

- As propostas foram abertas mesmo com o projeto básico 

incompleto. 

Desse modo, mantemos a recomendação de aplicação de multa  

administrativa devido à ilegalidade de realização de licitação com projeto básico 

incompleto. 

 

Cabe ressaltar que a carência de informações técnicas aos 

licitantes, como projeto básico incompleto e orçamento da obra deficiente, já 

foram objetos de apontamentos anteriores no APA 10226, no APA 11700, no APA 

11827 e no APA 13270. 

 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9COA.TTKS.SN6K.WE2Z.M

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

7ª Inspetoria de Controle Externo 

 

Diante disso, entendemos pela manutenção de todas as 

recomendações, a fim de se buscar melhoria nos certames realizados pelos 

diversos Campi da Universidade, bem como pela manutenção da multa 

administrativa também indicada no Relatório de Fiscalização, em razão da ofensa 

ao prescrito na Resolução nº 04/2006 TCE-PR que adota a OT-IBR 001/2006 – 

IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, ao art. 6.º da Lei nº 8.666/1993 e art. 13, da Lei 

Estadual nº 15.608/2007 e aos arts. 20, III e 40, I, g), ambos da Lei Estadual nº 

15.608/2007.   

 

4.1.9 CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 – REITORIA 

 

A Concorrência nº 03/2020 – Reitoria teve como objeto empreitada por 

preço unitário, para a construção da entrada de serviço dos Blocos do CPDETCA da 

UNIOESTE (Campus de Marechal Cândido Rondon). Ela foi publicada em 15/05/2020, 

com data de abertura inicialmente prevista para o dia 19/06/2020. O preço máximo 

estabelecido no edital foi de R$ 281.033,52. Após o edital ter sido republicado, a 

licitação foi efetivamente aberta em 17/07/2020. 

 

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessário a 

instauração do APA 14035, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que 

entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular 

prosseguimento do certame. 

 

Em resposta ao APA 14035, a UNIOESTE informou que manteria o 

procedimento (apesar de ter, posteriormente, republicado o edital sem alterações) e 

apresentou razões que foram consideradas insuficientes para o apontamento realizado.  

O APA 14035 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 133, 

de 10/07/2020 – 7ICE, o qual conteve as duas recomendações presentes no Relatório 

de Fiscalização e o indicativo de multa administrativa. 

Vejamos então as recomendações: 
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1. Que a UNIOESTE se abstenha de realizar licitações, contendo objeto 
sem similaridade ou de marcas, características e especificações 
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, em 
atenção ao art. 14, III, da Lei Estadual nº 15.608/2007;  
 
2. Considerando-se que a justificativa técnica não foi acatada, que a 
Entidade adote as medidas necessárias para regularizar o edital da 
Concorrência nº 03/2020 da Reitoria, a fim de possibilitar aos 
proponentes a opção por outros equipamentos similares também 
homologados pela COPEL (item 1.29 do orçamento), devendo observar 
o prazo legal mínimo entre a disponibilização do instrumento 
convocatório com toda a documentação técnica e a data de abertura do 
certame. 

 
No item 3) da peça n. 45 (fl. 4), são apresentados argumentos sobre a 

exigência, em projeto e em orçamento, de um equipamento com marca única e 

definida: 

“A descrição minuciosa do equipamento a ser instalado, constando 

marca modelo se faz necessária para aprovação do projeto junto à concessionária de 

energia local, e vai mais além, necessita ainda de apresentação da certificação de 

homologação do produto junto à COPEL, seu respectivo memorial descritivo e ART de 

projeto e fabricação. 

 

Sem estes mínimos elementos e detalhes, o projeto não será aprovado 

e não haverá liberação pela concessionária para ligação da energia elétrica. 

... 

... em projetos de entrada de serviço, há necessidade de discriminação 

minuciosa da cabine/cubículo de entrada e medição, sendo que no caso de 

fornecimento de cubículo pré-fabricado, há indispensabilidade de apresentação de 

marca, modelo, fabricante, homologação junto à COPEL, memorial descritivo e 

assinatura de responsabilidade técnica.  

... 

O atendente ainda informou que há uma diversa gama de fabricantes 

deste elemento, porém, caso seja adquirida cabine/cubículo divergente com o 

especificado em projeto elétrico aprovado, o mesmo perderá sua validade e deverá 

passar por novo processo de aprovação junto à COPEL. 

... 

Nota-se que este item remunera à contratada os serviços de 

“Elaboração de As Built” e “Reaprovação na Copel”, vindo de encontro a viabilidade de 

utilização de marcas e modelos equivalentes, desde que o projeto seja refeito e 

novamente aprovado. 

... 

Contudo, por infortúnio da Universidade, a empresa licitante vencedora 

do certame, ora em questão, e contratada abandonou a execução do objeto, resultando 
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no rompimento unilateral do contrato e a abertura de procedimento administrativo para 

verificação de irregularidades e prejuízos. 

 

Assim sendo, restou à Universidade a abertura de novo procedimento 

licitatório para contratação do saldo remanescente desta obra, neste caso, o edital da 

concorrência n° 043/2021, já analisado pela 7ª ICE, a qual demonstrou não haver 

objeção quanto ao prosseguimento da licitação.” 

 

A Entidade reconhece que indicou marca única e definida para um 

equipamento que tinha o maior valor no orçamento (R$ 90.285,62 com BDI), 

correspondente a 32,1% do valor máximo da licitação. 

 

Esse fato pode ter afastado licitantes, que eventualmente não tivessem 

acesso ou boa relação comercial com o fabricante da marca única e definida, por 

qualquer razão, já que o fabricante pode se reservar o direito de não vender o 

equipamento para um desafeto, por exemplo. 

 

O fato de haver no orçamento itens como “Elaboração de As Built” e 

“Reaprovação na Copel” já mostra que um equipamento similar ou equivalente poderia 

ter constado da planilha orçamentária, sem qualquer reflexo no projeto aprovado junto 

à Copel: se fosse admitido, no orçamento, equipamento da “marca tal” ou similar ou 

equivalente, seria reduzido o potencial de afastamento de concorre ntes e, de qualquer 

modo, a reaprovação do projeto na Copel já estava contemplada no orçamento. 

 

Nesse caso, não se entende o porquê de não constar no orçamento a 

expressão “ou similar” ou a expressão “ou equivalente, desde que em conformidade 

com equivalentes homologados na Copel”, que resolveria a impropriedade, o que, aliás, 

acabou por ocorrer em novo edital (n. 043/2021), em que foi licitada a complementação 

do mesmo objeto, em cujo orçamento se vê: 
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No orçamento da licitação n. 043/2021, em que finalmente foi admitido 

equipamento “equivalente, desde que em conformidade com equivalentes 

homologados na Copel”, os itens 1.21 e 1.22 possuem preço máximo total, com BD I, 

de R$ 173,326,07, o que equivale a 52,8% do valor máximo do objeto licitado. 

 

Não se vislumbra, como se pudesse admitir, do ponto de vista legal, 

um edital de licitação, como o de n. 03/2020, em que o orçamento especificava uma 

única marca de equipamento, quando havia e há equipamentos similares também 

homologados pela COPEL, edital aquele que era acompanhado por um memorial 

descritivo que citava a mesma marca de equipamento, aliás, memorial redigido por 

engenheiro do fabricante da marca única indicada, edital aquele acompanhado também 

por um projeto elétrico que citava também a mesma marca única. Na forma que tinham 

o edital n. 03/2020 e seus anexos, estava excluída a possibilidade de o contratado 

fornecer equipamento homologado pela COPEL diferente daquele único exigido pela 

Entidade, o que poderia reduzir a concorrência e produzir perda de oportunidade de 

redução de custo para a Entidade. 

 

Apesar dos alertas, prosseguiu o processo licitatório do edital n. 

03/2020 até a abertura de propostas, mantido o citado item com marca única definida e 

especificada no orçamento, no memorial descritivo e no projeto.  

 

Assim, mantemos a recomendação de aplicação de multa 

administrativa, por não ser observada, em processo licitatório, formalidade legal 

(art. 14, III, da Lei Estadual nº 15.608/2007; art. 7, § 5º da Lei Federal n. 8666/1993) 

nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno desta Corte de Contas (art. 

85, art. 86, § único, art. 87, III, ‘d’, V, ‘c’, § 2º, § 5º, § 6º, art. 88 da Lei Estadual 

Complementar n. 113, de 15/12/2005). 

 

De igual forma, mantemos as recomendações referentes a esses 
Achados. 

 
 
4.1.10 PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 – HUOP 
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O Pregão Presencial nº 03/2020 - HUOP teve como objeto Registro de 

preços para futura e eventual aquisição de Bolsas de colostomia, campos cirúrgicos 

adesivos, curativos transparentes e fixadores de tubo e traqueostomia para consumo 

frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Ele foi publicado em 

12/02/2020, com data de abertura inicialmente prevista para o dia 03/03/2020. O preço 

máximo estabelecido no edital foi de R$ 811.787,55. Após o edital ter sido republicado, 

a licitação foi efetivamente aberta em 04/03/2020. 

Após análise preventiva do instrumento convocatório retificado, foi 

necessário a instauração do APA 13723, a fim de que a Entidade apresentasse as 

justificativas que entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis 

para o regular prosseguimento do certame. 

Em resposta ao APA 13723, a UNIOESTE informou que manteria o 

procedimento e apresentou razões que foram consideradas insuficientes para os 

apontamentos realizados. 

O APA 13723 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 89, de 

28/04/2020 – 7ICE, o qual conteve as três determinações e o indicativo de multa 

administrativa presentes no Relatório de Fiscalização.  

Vejamos então as determinações: 

1. Que na formação dos preços máximos do edital sejam observados 
adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no 
Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 
7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam que os preços 
inexequíveis ou manifestamente excessivos devem ser 
desconsiderados;  
 
2. Que a UNIOESTE, conjuntamente com outras fontes de pesquisa, 
utilize a consulta ao Banco de Preços em Saúde – BPS – cujo 
parâmetro deverá ser o valor da média ponderada, conforme preconiza 
o Acórdão nº 1857/19–Tribunal Pleno, deste Tribunal de Contas;  
 
3. Que, ao se deparar com descritivo de objeto atendido por somente 
uma ou poucas marcas, seja realizada ou a pré-qualificação do objeto 
ou que o procedimento licitatório seja instruído, já na fase interna, com a 
comprovação, por meio de justificativa técnica adequada, de que aquela 
opção é a melhor para o atendimento do interesse público, em atenção 
ao disposto no art. 10, § 1.º da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
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Quanto a essas determinações, não foi apresentado contraditório 

específico, considerando-se o contido na peça 45. Houve apenas a seguinte 

informação: ¨no que se refere as recomendações e determinações, os editais da 

Unioeste foram alterados e estão atendendo aos apontamentos”. 

 

Por outro lado, em relação à multa administrativa indicada, houve 

requerimento expresso para o seu afastamento. Em seu contraditório (peça 45, fls. 

11/14), quanto aos indícios de direcionamento na aquisição do item 20 3, a Entidade 

afirma que as cotações desconsideradas para a formação do preço desse objeto não 

atendiam ao descritivo previsto no edital: fixador para tubos endotraqueais que 

contenha "duas bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, 

presilha para fixação do tubo, trilho deslizante para movimentação do tubo". É afirmado 

que essas características são imprescindíveis, pois conferem segurança â fixação do 

dispositivo ao rosto, garantindo sua permanência por até 7 dias e previnem lesões no 

rosto e boca do paciente.  

 

Informam que o Hospital Universitário realizou testes com outros 

produtos, os quais se demonstraram inseguros na fixação, o que poderia levar a óbito o 

paciente. Diferentemente do material almejado, esses outros produtos possuem troca 

recomendada sempre que apresentem sujidade e a cada 24 horas, onerando os custos 

com a terapia, segundo relatado pela UNIOESTE. 

 

Além do descritivo diferenciado, a Entidade informa que o Código BR 

inserido no edital foi ¨aproximado¨, por se tratar de exigência desta Corte 4.  

                                                 
3
 Fixador para tubos endotraqueais com resina adesiva. Produto indicado para o uso em tubos de 5 a 10 

mm composto por: duas bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, presilha para 
fixação do tubo, trilho deslizante para movimentação do tubo, tiras de fixação com velcro adesivo.  

Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro 
no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quand o aplicável, o método de esterilização.  
Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do 

registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR aproximado: 0286950.  
 
4
 Cód. BR 0286950 - FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL, SISTEMA FIXAÇÃO:COM ADESIVO E LACRE, 

DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ADULTO. 
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A Universidade conclui a sua manifestação, afirmando estar 

demonstrado que não houve direcionamento do objeto licitado, mas a seleção de 

produto que melhor atende à necessidade assistencial e à segurança do paciente, bem 

como que não há provas das supostas irregularidades no Pregão Presencial n° 

03/2020 HUOP. Por fim, requer o afastamento da multa imposta ao Reitor da 

UNIOESTE. 

Quando foi analisado preventivamente o edital do Pregão Presencial nº 

03/2020 – HUOP, houve a necessidade de instauração do APA 13723, a fim de 

questionar a Entidade sobre os indícios de sobrepreços encontrados na amostra de 

itens analisada. Especificamente quanto ao item 20, cujo valor máximo unitário previsto 

no Edital foi de R$ 88,10 (oitenta e oito reais e dez centavos), a média ponderada do 

Banco de Preços em Saúde localizada por esta Inspetoria foi de apenas R$ 4,98 

(quatro reais e noventa e oito centavos), representando um percentual de 1.667% (um 

mil, seiscentos e sessenta e sete por cento) de indício de sobrepreço. 

 

No Memorando nº 003/2020 – SPPS (fl. 92, da fase interna do 

certame), há a seguinte informação: “51672 — CATMAT 0452525 — Incluir valor obtido 

no BPS, valor registrado de R$ 70,00. Os demais valores registrados no BPS foram 

desconsiderados por não atenderem ao descritivo. Desconsiderar cotações enviadas 

pelas empresas AABA e Cirúrgica Fernandes, produtos não atendem ao descritivo”. 

No entanto, este valor não é a média ponderada dos valores constantes do BPS, mas 

sim um preço inserido na base e destacado aleatoriamente pelo ente licitante. A 

orientação desta Corte de Contas é que se inclua a média ponderada, conforme se 

dessume da leitura do Acórdão n° 1393/19 – Tribunal Pleno, complementado pelo 

Acórdão n° 1857/19. Assim procedendo, a média ponderada do BPS a ser utilizada 

deveria ter sido fixada em R$ 4,98 reais, enquanto o valor efetivamente utili zado para a 

composição do preço pelo licitante foi R$ 70,00. 

 

Vale reforçar que na consulta feita por esta Inspetoria por meio do 

Código BR fornecido no Edital (BR0286950), foi encontrado média ponderada 

substancialmente menor (R$ 4,9866), a qual, caso fosse utilizada na formação de 
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preços, certamente reduziria o valor máximo unitário indicado no instrumento 

convocatório.  

Além disso, apesar da afirmação de que os produtos cotados pelas 

empresas AABA (R$ 23,00) e Cirúrgica Fernandes (R$ 16,53) não atenderiam ao 

descritivo do edital, não houve motivação adequada, devidamente documentada, para 

que esse descarte fosse considerado apropriado. 

 

No tocante aos materiais hospitalares, assiste razão à Entidade, ao 

mencionar que o Código BR indicado no instrumento convocatório era aproximado, 

tendo em vista o descritivo do objeto. Porém, não se poderia afastar a utilização do 

valor da média ponderada do BPS (R$ 4,98), justamente pelo fato de ser esta apenas 

uma das fontes para a formação de uma cesta aceitável de preços, conforme 

reiteradamente vem orientando este Tribunal. Neste sentido, não houve apontamento 

para se utilizar o valor da média ponderada como o preço máximo unitário a ser 

inserido no edital, mas sim utilizá-la no cálculo juntamente com os outros orçamentos 

colhidos, entre eles os encaminhados por fornecedores do produto. 

 

Já com relação ao eventual direcionamento do item 20, face a 

exigência de requisitos restritivos no edital, vários indícios foram levantados por esta 

Inspetoria. Vejamos: 

1) apenas dois fornecedores participaram do pregão, sendo que um deles foi 

desclassificado pelo fato do produto ofertado não possuir as características 

exigidas pelo edital; 

2) ausência de procedimento de pré-qualificação de marcas previamente 

aprovadas; 

3) ausência de justificativa técnica na fase interna do certame quanto a opção por 

um item tão mais dispendioso que outro com a mesma ou similar função; 

4) a empresa vencedora neste item e única classificada, SOFT SURGICAL 

SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI possui o mesmo endereço que a 
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empresa que fornecia produtos anteriormente à UNIOESTE, qual seja, a 

empresa MC SURGICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP; 

5) em pesquisa pelo número de CNPJ, é possível verificar que ambas empresas 

possuem o mesmo provedor de e-mail, ou seja, 

contabilidadeauage.com.br; 

6) os nomes dos sócios das referidas empresas apontam para um parentesco 

entre ambos. 

 

Neste sentido e, considerando todos os pontos observados, há 

evidência de direcionamento ilegal a uma empresa/marca face a exigência de 

requisitos restritivos no edital.  

 

Em seu contraditório, a Universidade deixou de comprovar que o 

descritivo do objeto inserido no edital atenderia a mais de uma marca/fabricante, 

restringindo-se a justificar sua escolha pela qualidade do produto. De igual forma, 

deixou de abordar os demais indícios presentes na conclusão do Apontamento 

Preliminar de Acompanhamento. 

 

Por esta razão, torna-se importante ressaltar e destacar o contido na 

fundamentação do Ofício nº 89, de 28/04/2020 – 7ICE. Vejamos: 

 

¨Se a Administração possui discricionariedade para estabelecer 

exigências em razão da sua necessidade concreta, por outro lado, deve-se alertá-la de 

que o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal dispõe que as exigências devem 

se limitar àquelas “indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

Assim, a inclusão de cláusulas restritivas nos editais de licitação 

compromete a efetiva competição entre os licitantes por meio de direcionamento 

indevido do processo para favorecer determinado fornecedor. 

A Administração deve, sempre, decidir em favor da ampla 

concorrência, tendo em vista que perquire a proposta mais vantajosa. Qualquer 

conduta que restrinja a competitividade, deve ser fiscalizada pelos órgãos de controle.  



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9COA.TTKS.SN6K.WE2Z.M

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

7ª Inspetoria de Controle Externo 

 

É preciso apurar a pertinência da exigência em face da segurança da 

contratação. 

Nesta mesma vertente, verifica-se que, a Lei Estadual 15.608/2007, a 

qual dispõe sobre normas de licitações no Estado do Paraná, assim estabelece: 

 

Art. 10. As compras, sempre que possível, devem: 
I – atender ao princípio da padronização, considerando a 

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho; 

... 
IV – observar os preços praticados pela Administração Pública; 

Art. 14. É vedado incluir no objeto da licitação: 
...  
III – bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou 
ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de 

administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 
 

Art. 70. É vedado constar do edital: 

I – cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, sem prévia motivação técnica; 
... 
VI - objeto que inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 

características e especificações exclusivas, ressalvado o disposto no §1º do art. 10 
desta lei; 

(...)” 

 

Assim, conclui-se que, aparentemente, houve indícios de 

direcionamento acerca das exigências constantes no edital, de forma que somente 

duas empresas se apresentaram para o pregão presencial, sendo uma delas 

desqualificada. 

 

Diante disso, entendemos pela manutenção de todas as 

determinações, a fim de se buscar melhoria nos certames realizados pelos diversos 

Campi da Universidade, bem como pela manutenção da multa administrativa 

indicada no Relatório de Fiscalização, em razão da ofensa aos dispositivos legais 

mencionados. 
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4.1.12 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 – HUOP 

 

O Pregão Eletrônico nº 11/2020 - HUOP teve como objeto contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gestão de 

dados dos processos e boas práticas no reprocessamento de produtos para à saúde 

para atender às necessidades do Centro de Materiais e Esterilização do Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná. Ele foi publicado em 22/04/2020, com data de 

abertura prevista para o dia 08/05/2020. O preço máximo estabelecido no edital foi de 

R$ 3.564.840,00. Porém, a licitação foi cancelada em 09/07/2020, em consequência da 

atuação desta Inspetoria. 

 

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessário a 

instauração do APA 13898, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que 

entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular 

prosseguimento do certame. 

 

Em resposta ao APA 13898, a UNIOESTE informou sobre a suspensão 

do procedimento, demonstrou acatamento em relação a maioria dos apontamentos e 

apresentou razões que foram consideradas insuficientes para alguns questionamentos 

realizados. 

O APA 13898 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 118, 

de 29/05/2020 – 7ICE, o qual conteve as cinco recomendações presentes no Relatório 

de Fiscalização.  

Vejamos então as recomendações: 

1. Que a Entidade não adote a modalidade pregão na presente licitação, 
em virtude de afrontar expressamente o contido nos arts. 37, § 5.º, e 45, 
caput, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007;  
 
2. Que a Entidade, caso seja excepcionalmente mantida a exigência de 
visita técnica obrigatória, fundamente e demonstre tecnicamente no 
novo edital a ser publicado a indispensabilidade de sua realização para 
a perfeita execução do contrato, à luz do disposto no art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal (Acórdão nº 906/2012 – Plenário TCU);  
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3. Que a Entidade, especialmente nos contratos de prestações 
continuadas, especifique de maneira mais detalhada e de acordo com 
as particularidades do objeto quais as hipóteses de descumprimento 
contratual e as respectivas sanções, estabelecendo-se percentuais de 
multa razoáveis e proporcionais, com o intuito de viabilizar penal ização 
futura e não afugentar eventuais interessados em participar da licitação;  
 
4. Que a Entidade passe a constar o valor máximo de suas licitações 
nos avisos de publicação realizados por todos os Campi, em razão de 
ser informação relevante para ampliar a competitividade e, 
consequentemente, melhorar as propostas ofertadas para a 
administração pública;  
 
5. Que a Entidade, ante a ausência de remessa dos documentos 
solicitados e considerados indispensáveis para a correta tramitação do 
processo licitatório, verifique em todos os procedimentos a observância 
do contido no art. 40, da Lei Estadual nº 15.608/2007, disponibilizando a 
documentação correlata em seu sítio eletrônico. 

 

Quanto a essas recomendações, não foi apresentado contraditório 

específico, considerando-se o contido na peça 45. Houve apenas a seguinte 

informação: ¨no que se refere as recomendações e determinações, os editais da 

Unioeste foram alterados e estão atendendo aos apontamentos”. 

 

Assim, em que pese o cancelamento do Pregão Eletrônico nº 11/2020 

– HUOP em decorrência da atuação preventiva desta Inspetoria, e, considerando-se 

que não houve apresentação de contraditório referente a este Achado, 

entendemos pela manutenção de todas as recomendações, a fim de se buscar 

melhoria nos certames realizados pelos diversos Campi da Universidade.  

 

4.1.13 CONCORRÊNCIA Nº 06/2020 – REITORIA 

 

A Concorrência nº 06/2020 – Reitoria teve como objeto empreitada por 

preço unitário, para a execução de infraestrutura de rede lógica e comunicação da 

UNIOESTE (Campi de Marechal Cândido Rondon e Toledo). Ela foi publicada em 

18/09/2020, com data de abertura prevista para o dia 20/10/2020. O preço máximo 

estabelecido no edital foi de R$ 615.773,09.  
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Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessário a 

instauração do APA 14740, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que 

entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular 

prosseguimento do certame. 

 

Em resposta ao APA 14740, a UNIOESTE informou que manteria o 

procedimento e apresentou razões que foram consideradas insuficientes para a maioria 

dos apontamentos realizados. 

 

O APA 14740 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 182, 

de 19/10/2020 – 7ICE, o qual conteve as quatro recomendações presentes no Relatório 

de Fiscalização. 

Vejamos então as recomendações: 

1. Que a Entidade abstenha-se de realizar licitações em lote único 
quando for verificado que os serviços licitados poderiam ser 
plenamente divididos em lotes, por serem executados em prédios 
distintos e distantes entre si, seguindo projetos e orçamentos 
diferentes, em atenção à Súmula nº 247, do TCU, a fim de não 
prejudicar a competitividade do certame;  
 
2. Que a Entidade, levando-se em consideração a necessidade de 
modificar o critério de julgamento para o menor preço por lotes, altere 
o edital de modo que a experiência mínima requerida para habilitação 
técnica não ultrapasse 50% da quantidade de tomadas de rede RJ45 a 
serem instaladas em cada um dos lotes, em atenção à parte final da 
Súmula nº 247, do TCU; 
 
3. Que a Entidade não forneça aos interessados anexos 
potencialmente redundantes ou repetidos, revisando sempre os 
arquivos disponibilizados em seu Portal;  
 
4. Que a Entidade aumente o prazo de vigência do contrato, a fim de 
englobar, além do prazo de execução e dos recebimentos provisório e 
definitivo, a possibilidade de ocorrência de eventuais atrasos nas 
obras, a fim de restringir o aditamento contratual a situações 
imprevistas ou imprevisíveis. 
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Quanto a essas recomendações, não foi apresentado contraditório 

específico, considerando-se o contido na peça 45. Houve apenas a seguinte 

informação: ¨no que se refere as recomendações e determinações, os editais da 

Unioeste foram alterados e estão atendendo aos apontamentos”. 

 

Assim, considerando-se que não houve apresentação de contraditório 

referente a este Achado, entendemos pela manutenção de todas as 

recomendações, a fim de se buscar melhoria nos certames realizados pelos 

diversos Campi da Universidade. 

 

Em síntese, com relação aos achados 4.1.6, 4.1.7, 4.1.12 e 4.1.13 e, 

consequentemente às recomendações deles decorrentes, a Entidade não apresentou 

contraditório específico, apesar da manifestação de peça 45.  

 

Já em relação aos achados 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10, a Entidade não trouxe 

argumentos passíveis de afastar as recomendações, determinações e multas deles 

decorrentes. 

 

Diante do exposto, considerando-se os argumentos apresentados, 

entendemos que as recomendações, determinações e multas previstas nos itens 5.1 

(fls. 129/131), 5.2 (fls. 133) e 5.4 (fl. 134), respectivamente, do Relatório de 

Fiscalização (peça 31), poderão ser mantidas pelos seus próprios fundamentos. 

 

Finalmente, considerando-se os argumentos apresentados, ratificamos 

os apontamentos constantes do Relatório de Fiscalização da 7ª ICE, que  opinou pela 

regularidade das contas com as Ressalvas, Determinações, Recomendações e Multas, 

nos termos acima referenciados. Exceção feita ao opinativo desta unidade técnica 

quanto à aplicação de multa pelo pagamento de TIDE ADMINISTRATIVO, durante os 

meses de janeiro e fevereiro, uma vez que , a atual administração não pode ser 
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responsabilizada pela implantação do TIDE, sendo que, após análise da referida 

gratificação, suspendeu os pagamentos a partir de março/2020. 

 

É a instrução.   

 

7ª ICE, em 24 de agosto de 2021. 

 

 

DANIELLE CRISTINA JACQUES URBAN 

Analista de Controle – Jurídica 
 

JULIANO WOELLNER KINTZEL 
Analista de Controle – Jurídica 

 

MOACYR ARISTEU MOLINARI NETO 
Analista de Controle – Engenharia 

 

SOLANGE SA FORTES FERREIRA ISFER 

Analista de Controle - Jurídica 

 

De acordo, encaminhem-se à CGE. 

 

MARCIO JOSE ASSUMPÇÃO 

Inspetor de Controle 



49.  Instrução - 1020-21 - CGE
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PROCESSO Nº: 249288/21-TC 

ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

INTERESSADO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

INSTRUÇÃO Nº: 1020/21-CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO  

Prestação de Contas Anual. 
Administração Indireta. Autarquia. 
Exercício de 2020. Análise do 

contraditório apresentado em face 
da Instrução nº 625/21-CGE. Pela 
Regularidade com Ressalva, 
Determinações, Recomendações 
e Multas, nos termos da Instrução 
76/21-7ICE. 

 

 

Trata-se da prestação de contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

OESTE DO PARANÁ, referente ao exercício financeiro de 2020. 

No primeiro exame realizado por esta Coordenadoria de Gestão 

Estadual foi constatada ausência de elementos essenciais para análise e/ou 

existência de inconformidades que necessitavam de apresentação de justificativas. 

Oportunizado o direito ao princípio constitucional do contraditório e 

ampla defesa quanto ao apontado na Instrução nº 625/21-CGE (peça 32), o 

responsável apresentou justificativas e documentação complementar, razão pela qual 

retornam as contas para exame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na 

citada Instrução, e as novas conclusões face os fatos apresentados na peça de 

defesa. 
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1 - DAS CONSTATAÇÕES DO PRIMEIRO EXAME  

A análise inicial da presente prestação de contas concluiu pela  

oportunização de contraditório em razão dos apontamentos do Título 6 da Instrução nº 

625/21-CGE, referente aos apontamentos do Relatório de Fiscalização elaborado pela 

7ª Inspetoria de Controle Externo . 

 

2 - DA ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA 

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

2.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

De acordo com a análise anterior, contidos no primeiro exame da 

prestação de contas (Instrução n° 625/21-CGE), não houve apontamentos de autoria 

desta CGE indicados para contraditório. 

 

3 - DO CONTRADITÓRIO DO RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA 7ª 

INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

Nos termos do artigo 175-J, VI1, do Regimento Interno, instituído pela 

Resolução nº 64/2018, serão consolidados na presente prestação de contas os 

apontamentos do relatório anual de fiscalização, emitido pela 7ª Inspetoria de Controle 

Externo. 

Conforme definido no parágrafo único2 do art. 175-J, do Regimento 

Interno, esta Coordenadoria não fará análise de mérito acerca dos apontamentos 

                                                 

1 Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: 

(...) 

VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de f iscalização, 

emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018) 

2 Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: 

(...) 
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realizados pelas Inspetorias de Controle Externo, restringindo-se a reproduzir e 

consolidar os respectivos apontamentos. 

a) Item 4.1.3 TIDE ADMINISTRATIVO 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução 76/21-7ICE (peça 48, fls. 2 e 3), concluiu que “ Considerando 

que a gestão administrativa do MM. Reitor Prof. Alexandre de Almeida Webber iniciou 

em 2020, não sendo o responsável pela implantação da TIDE e que, após análise 

sobre a referida gratificação, suspendeu os pagamentos a partir de março/2020, 

opina-se pela não aplicação da multa proposta.” 

b) Item 4.1.6 CONCORRÊNCIAS Nº 01 E 02/2020 – REITORIA 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução 76/21-7ICE (peça 48, fls. 4 a 6), concluiu: “Assim, 

considerando-se que não houve apresentação de contraditório referente a este 

Achado, entendemos pela manutenção de todas as recomendações, a fim de se 

buscar melhoria nos certames realizados pelos diversos Campi da Universidade.” 

c) Item 4.1.7 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 E 02/2020 – HUOP 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução 76/21-7ICE (peça 48, fls. 6 a 8), concluiu: “Assim, 

considerando-se que não houve apresentação de contraditório referente a este 

Achado, entendemos pela manutenção de todas as recomendações, a fim de se 

buscar melhoria nos certames realizados pelos diversos Campi da 

Universidade.” 

                                                                                                                                                            

Parágrafo Único. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas anual, a manifestação da 
Coordenadoria f icará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o mérito dos apontamentos realizados 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RN5L.D3KT.2N9V.I81U.F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Gestão Estadual 

 

4 

d) Item 4.1.8 CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 – CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução 76/21-7ICE (peça 48, fls. 8 a 17), concluiu “pela 

manutenção de todas as recomendações, a fim de se buscar melhoria nos 

certames realizados pelos diversos Campi da Universidade, bem como pela 

manutenção da multa administrativa também indicada no Relatório de 

Fiscalização, em razão da ofensa ao prescrito na Resolução nº 04/2006 TCE-PR que 

adota a OT-IBR 001/2006 – IBRAOP e na Súmula nº 261, do TCU, ao art. 6.º da Lei nº 

8.666/1993 e art. 13, da Lei Estadual nº 15.608/2007 e aos arts. 20, III e 40, I, g), 

ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

e) Item 4.1.9 CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 – REITORIA 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução 76/21-7ICE (peça 48, fls. 17 a 21), concluiu: “Assim, 

mantemos a recomendação de aplicação de multa administrativa, por não ser 

observada, em processo licitatório, formalidade legal (art. 14, III, da Lei Estadual 

nº 15.608/2007; art. 7, § 5º da Lei Federal n. 8666/1993) nos termos da Lei Orgânica 

e do Regimento Interno desta Corte de Contas (art. 85, art. 86, § único, art. 87, III, 

‘d’, V, ‘c’, § 2º, § 5º, § 6º, art. 88 da Lei Estadual  Complementar n. 113, de 

15/12/2005). De igual forma, mantemos as recomendações referentes a esses 

Achados.” 

f) Item 4.1.10 PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 – HUOP 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

                                                                                                                                                            

pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018) 
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Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução 76/21-7ICE (peça 48, fls. 21 a 27), concluiu que “Diante 

disso, entendemos pela manutenção de todas as determinações, a fim de se 

buscar melhoria nos certames realizados pelos diversos Campi da Universidade, bem 

como pela manutenção da multa administrativa indicada no Relatório de 

Fiscalização, em razão da ofensa aos dispositivos legais mencionados.” 

g) Item 4.1.12 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 – HUOP 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução 76/21-7ICE (peça 48, fls. 28 a 29), concluiu que “em que 

pese o cancelamento do Pregão Eletrônico nº 11/2020 – HUOP em decorrência da 

atuação preventiva desta Inspetoria, e, considerando-se que não houve 

apresentação de contraditório referente a este Achado, entendemos pela 

manutenção de todas as recomendações, a fim de se buscar melhoria nos 

certames realizados pelos diversos Campi da Universidade.” 

h) Item 4.1.13 CONCORRÊNCIA Nº 06/2020 – REITORIA 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Instrução 76/21-7ICE (peça 48, fls. 29 a 31), concluiu que 

“considerando-se que não houve apresentação de contraditório referente a este 

Achado, entendemos pela manutenção de todas as recomendações, a fim de se 

buscar melhoria nos certames realizados pelos diversos Campi da 

Universidade.” 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RN5L.D3KT.2N9V.I81U.F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Gestão Estadual 

 

6 

3.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA 7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise, a 7ª ICE 

entendeu que a entidade não apresentou justificativas ou medidas suficientes para 

afastar, em sua totalidade, os apontamentos contidos no primeiro exame da prestação 

de contas, sendo as seguintes as conclusões obtidas da análise do processo. (peça 

48, fls. 31 e 32): 

Em síntese, com relação aos achados 4.1.6, 4.1.7, 4.1.12 e 4.1.13 e, 

consequentemente às recomendações deles decorrentes, a Entidade não 

apresentou contraditório específico, apesar da manifestação de peça 45. 

Já em relação aos achados 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10, a Entidade não trouxe 

argumentos passíveis de afastar as recomendações, determinações e 

multas deles decorrentes. 

Diante do exposto, considerando-se os argumentos apresentados, 

entendemos que as recomendações, determinações e multas previstas nos 

itens 5.1 (fls. 129/131), 5.2 (fls. 133) e 5.4 (fl. 134), respectivamente, do 

Relatório de Fiscalização (peça 31), poderão ser mantidas pelos seus 

próprios fundamentos. 

Finalmente, considerando-se os argumentos apresentados, ratificamos os 

apontamentos constantes do Relatório de Fiscalização da 7ª ICE, que 

opinou pela regularidade das contas com as Ressalvas, Determinações, 

Recomendações e Multas, nos termos acima referenciados. Exceção feita ao 

opinativo desta unidade técnica quanto à aplicação de multa pelo pagamento 

de TIDE ADMINISTRATIVO, durante os meses de janeiro e fevereiro, uma 

vez que , a atual administração não pode ser responsabilizada pela 

implantação do TIDE, sendo que, após análise da referida gratificação, 

suspendeu os pagamentos a partir de março/2020. 

Esta Coordenadoria de Gestão Estadual demonstra a seguir um 

resumo da conclusão apresentada da 7ª Inspetoria de Controle Externo: 
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3.1.1 - DA RESSALVA 

ITEM 
Nº 

ACHADO CRITÉRIO 

4.1.3 
TIDE 

Administrativo 
Pa ga me nto indev ido da grat if icaçã o TID E sem a dev ida prev isão legal (L OA 202 0), em  
desacor do com o dispos to no § 1. º do art. 16 9, da Cons t it uição Feder al.  

3.1.2 - DAS DETERMINAÇÕES 

ITEM 
Nº 

ACHADO DETERMINAÇÃO 

4.1.1 Conciliação Bancária 

1.                       Que a UNIO EST E real ize ade qu ações  em sua rot ina de env io de 
inf orm ações  ao SIA P de m od o a elimin ar divergê nc ias eve ntualme nte ex ist entes  
ent re SIA P e ME TA 4, dan do cum prime nto ao art. 7. º da IN nº 120/20 16 des ta Cort e 
de Contas , no prazo de 60 dias, sob pena de apl icação da mult a prev ist a no art. 87, 
inciso III,  alí nea “f ”, da Lei Co mple m e ntar nº 11 3/200 5;  

2.                       Q ue prom ova adeq uaç ões na para met rização de seu sist e ma de 
ges tão de pesso al para v iabi lizar a correta c lass ificação orça me ntária relativa à 
Unida de Orça me ntária, segre ga nd o corretam ente as des pesas  das Unid ad e 
Orça me ntárias 4760 - FUN S AU D E e 453 4 - UNIO ES TE, no praz o de 60 dias, sob 
pen a de apl icação da m ult a prev ist a no art. 87, inciso III, alí nea “f ”, da Lei 
Co mple me ntar nº 11 3/200 5.  

4.1.3 TIDE Administrativo 
Que seja observado o disposto no § 1.º do art. 169, da Constituição Federal, no 
que tange a concessão de vantagens. 

4.1.4 

Terceirização dos 
Serviços de Saúde e 

Duplo Vínculo de 
Trabalho 

1.                       I nserir nos  f ut uros edit ais de Licit açã o e Ch a ma me nto P úblico da 
insti t uição a vedaç ão dispos ta pelo art. 9. º,  inc iso III, da Lei nº 8. 66 6/199 3, be m com o 
o prev ist o pelo art. 16, inc iso III da Lei nº 15.608/20 07 no qual é vedad o ao serv idor 
público partic ipar diret a ou indireta me nte da l ic it ação o u da execuçã o de obra o u 
serviço do órg ão resp onsáv el pela lici t ação, sob p en a de apl icação d a mult a prev ist a 
no art . 87, inc iso III, alí ne a "f ", da Lei Com ple me ntar 11 3/200 5, sem prejuí zo à 
continuid ad e das  ações  que env olvem o com bate à pa nd e mia;  

2.                       I nserir nos  f ut uros  cont rat os  firma dos  ent re a inst it uição e t erceiros , 
cláus ula contend o a vedaçã o dispos ta pelo art . 9. º, inc iso II I, da Lei nº 8. 666/19 93,  
be m como o prev ist o pelo art . 16, inciso III da Lei nº 15.60 8/200 7, no qual  é vedad o a 
servidor pú blico part icipar diret a ou indiretam ente da lic it ação ou da exec ução d e 
obra ou serv iço do órg ão respo nsável pela lici t ação e sujeição de sançõ es  no caso 
do nã o cumprim ento, sob pe na d e apl icação da mult a prev ist a no art.  87, inciso III , 
alí ne a "f ",  da Lei Co mple me ntar nº 113/20 05 ,  se m prejuí zo à cont inuida de das  açõ es  
que e nvolvem o com bate à pand e mia;  

3.                       I ns tit uir cont roles  int ernos  qu e per mit a m coibir a cont ratação d e 
servidor es e/ou t erceirizad os qu e possu em vínculo com a I ns tit uição, estabelec er 
cont role de freq uê nc ia par a os prof iss ionais (servidor es /t erceirizados) que real iza m 
sobreav iso, com o regist ro do hor ário de ent rada e saída do prof issional na 
insti t uição, be m como o regist ro do horário de ac iona me nto do profiss ional par a 
atendim ento das  ocorrênc ias em sobreav iso; criar controle de escalas dos  
profiss ionais para a real ização de sobre av iso, a f i m de ev it ar a sobrep os ição de 
horários nas  at ivida des  desenvolv idas  por seus serv idores , no prazo de 30 dias, sob 
pen a de apl icação da mult a prev ist a no art. 87, inc iso III , alí ne a "f ", da Lei 
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Co mple me ntar 11 3/200 5, sem prejuí zo à cont inuida de das  ações  qu e env olvem o 
comb ate à pa nd emia;  

4.                       Pro mov er a abert ura de proce dim ento ad minist rativo int erno co m a 
final idade d e buscar o ress arc imento dos  valores pa gos  indev ida m ente ao Sr. 
Ed uard o B arros Sar ol li, o qual t ot al iza a qu ant ia de R $ 4.061,85 (qu at ro mil e 
sessenta e um reais  e oit enta e cinco centavos), no prazo de 30 dias , sob pena d e 
apl icação da m ult a prev ist a no art. 87,  inc iso  III,  alí nea "f ", da Lei Co mple m entar 
113/2 005.  

4.1.10 
Pregão Presencial nº 

03/2020 HUOP 

1.                       Qu e na f orm açã o dos  preços  máx imos  do edit al sejam obs ervad os  
ade qu ad am ente o dispos to na Lei Es tadual nº 15.60 8/200 7 e no Decreto Es tad ual n º 
4. 993/20 16, e m espec ial ao dispos to no art. 9. º, § 7. º, combin ad o com o art.  10, § 2. º, 
que d etermina m qu e os  preços  inexeq uí veis ou m anif estam ente excess ivos  deve m 
ser desco ns idera dos ;  

2.                       Q ue a UNIO E ST E, conju ntam ente co m out ras f ontes de pesq uisa, 
uti lize a consult a ao Ba nco de Preç os  em Sa úd e BP S cujo parâ met ro dever á ser o 
valor da m édia pon dera da, conform e preco niza o Acórdã o nº 185 7/19 Tribu nal 
Plen o, des te Tribun al de Contas ;  

3.                       Qu e, ao se de parar c om descrit ivo de objeto aten dido por some nte 
um a ou pouc as m arcas , seja real izada ou a pré- qualif icaçã o do objeto ou que o 
procedi me nto lic it at ório seja inst ruído, já na f ase int ern a, com a compr ovaçã o, por 
meio de jus tif icat iva t écnica ad eq ua da, de que a qu ela opção é a melhor para o 
atendim ento do int eresse pú blico, em atenç ão ao dispos to no art. 10, § 1. º da Lei 
Es tadu al nº 15.60 8/200 7.  

3.1.3 - DAS RECOMENDAÇÕES 

ITEM 
Nº 

ACHADO RECOMENDAÇÃO 

4.1.1 Conciliação Bancária 
Que a UNIOESTE promova as medidas necessárias para a adequada 
observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o 
processo de realização das conciliações bancárias. 

4.1.2 
Hora Extra Limite Ata 

CPS 

Que sejam observadas as diretrizes e determinações da Comissão de Política 
Salarial, nos termos da Lei Orçamentária Anual, para o pagamento de horas 
extras aos servidores da UNIOESTE, sem prejuízo à continuidade das ações 
que envolvem o combate à pandemia. 

4.1.4 

Terceirização dos 
Serviços de Saúde e 

Duplo Vínculo de 
Trabalho 

Promover a atualização constante dos seus editais de Chamamento Público 
vigentes quanto a valores e demais cláusulas, permitindo, dessa maneira, a 
garantia da atratividade e competitividade do processo de contratação e 
atendimento aos princípios da publicidade e eficiência dos seus atos. 

4.1.5 
Credenciamento nº 

13/2020 

1.                       Que a UNIO E ST E prom ova, prev ia me nte,  adeq ua da e am pla 
pesq uisa de merca do, ut il izan do-se de diversas  f ontes , para a f orm ação do preç o 
refere nc ial para os  edit a is de c red enc ia me nto;  
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2.                       Nas  aquis ições  de b ens  e serv iços real ize,  prev iam ente, es tim ativa 
das  necess ida des  da a dminis t ração sem pre last rea da e m ade qu ad as  t écnicas  de 
planeja m ento, deven do a referida mot ivaçã o e as respec t ivas m em órias de cálculo 
cons tar do respec t ivo proce dime nto adminis t rat ivo;  

3.                       Q ue pro mov a o sort eio e alocação de de ma nd as  por m eio de 
padr ões  es t rit a mente pess oais  e aleatórios, obs ervan do -se se mpre o c rit ério de 
rotat iv idad e e, aind a, em rigorosa o bservâ nc ia ao dispos to no Capí t ulo IV Da 
Dist ribuição d as De m an das  do Decreto Es tadu al nº 4. 507/20 09;  

4.                       Qu e proc eda a no me ação, me diante P ort aria ou Resoluçã o, de    
comissões    para    cada    cred enc ia mento,    comp os tas    por represe ntantes do 
órgã o ou da ent idad e contratante.  

4.1.6 
Concorrência nº 01 e 

02/2020 - Reitoria 

1.                       Que a Ent idad e se abs ten ha e m adotar o c rit ério de julga m ento 
pelo maior desconto l inear, caso não atend a de f orma cum u lativa aos  requis it os  
prev ist os no Ac órdã o nº 473 9/15-Tribun al Pleno,  des ta Cort e de Contas .  

2.                       Q ue a UNIO E STE sem pre inf orme expressa me nte a f onte da 
t abela oficial de preços  unit ários  adotad a e se estes  são oner ad os  ou nã o 
oner ad os , es tabelece nd o um a t axa de B DI referenc ial única para t od os os it ens  da 
plani lha orça mentária. Alé m disso, qua nd o ad otados  preços  unit ários  co m 
deso neraç ão (deso nera dos), f ixe o B DI para cons truçã o de edifí c ios ent re 26,01 %  
e 30,89 %,  l imit es es tes preco nizad os  pelo TCU (AC nº 284 3/20 08- P e A C nº 
262 2/201 3- P),  veri ficand o-se, sem pre q ue poss í vel, a  exeq uibi lida de d os  preços  
máx im os  adotad os ;  

3.                       Q ue a Ent idad e ad ote t ab ela of ic ial co m data -b ase de até seis 
meses  d a pu blicaçã o do inst rum ento convoc atório,  para ev it ar f ixação de preç o 
máx im o inex eq uí vel;  

4.                       Q ue a E ntida de rev ise e corrija a plani lha do orça me nto da obra a 
ser pree nchid a pelos  l icit antes , ade qu an do -a ao c rit ério de julga me nto;  

5.                       Qu e a UNI OE ST E ap en as real ize l icit ações  de serv iços e obras  de 
eng en haria com projetos bás icos completos , como prescrit o na Resoluç ão nº 
04/20 06 TCE- PR qu e adota a OT -IBR 001/20 06 IBR A OP e na Sú mula nº 261,  do 
TCU,  bem co mo e m atenção a o art . 6 . º da Lei nº 8. 666/19 93 e art. 13,  da Lei 
Es tadu al nº 15.608/20 07, disponibi l izando em seu sít io elet rônico, junto ao edit al e 
sim ult an ea me nte à disponibi l izaçã o deste, t od os os  docu me ntos t écnicos  relat ivos  
aos  serviços  l icit ad os . Nesse sent ido, é necessá rio qu e a Ent idad e atual ize o 
projeto arq uit et ônico da Co ncorrê nc ia nº 02/20 2 0, ac rescentan do o prédio do 
Teat ro na planta de locaçã o da obra do A udit ório  

4.1.7 
Pregão Presencial nº 
01 e 02/2020 - HUOP 

1. Que nos próximos certames, para a fixação do preço máximo, a entidade 
obrigatoriamente consulte o Banco de Preços em Saúde, conforme preconizado 
no Acórdão nº 708/19 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, bem assim, realize a pesquisa de preços de  forma ampla e abranja 
múltiplas fontes, inclusive a consulta ao aplicativo Menor Preço-Nota Paraná, 
conforme decisão contida nos Acórdãos nº 1.393/2019 e 1.314/2019, ambos do 
Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a fiel observância aos 
ditames previstos no Decreto Estadual nº 4.993/2016; 

2.  A indicaçã o do Có digo BR par a cada it em lic it ado;  

3.   Qu e se cum pra m os req uis it os anteriorme nte t ranscrit os a f im de dem ons t rar a 
regularida de da ex igê nc ia em edit al l icit at ório de qu e os f orn eced ores  cont ratad os  
disponibi l ize m equip am entos  em com od ato.  
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4.1.8 

Concorrência nº 
01/2020 Campus 
Marechal Cândido 

Rondon 

1.                       Qu e a UNI OE ST E ap en as real ize l icit ações  de serv iços e obras  de 
eng en haria com projetos bás icos completos , como prescrit o na Resoluç ão nº 
04/20 06 TCE- PR qu e adota a OT -IBR 001/20 06 IBR A OP e na Sú mula nº 261,  do 
TCU,  bem co mo e m atenção a o art . 6. º da Lei nº 8. 666/19 93 e art. 13,  da Lei 
Es tadu al nº 15.608/20 07, disponibi l izando em seu sít io elet rônico, junto ao edit al e 
sim ult an ea me nte à disponibi l izaçã o deste, t od os os  docu me ntos t écnicos  relat ivos  
aos   serv iços l icit ad os , cons ider an do-se, aind a, o prazo leg al mínimo para a 
abert ura do cert ame;  

2.                       No mes mo sentido, par a se ev it ar projeto bás ico incom pleto, é 
necessário que a Ent idad e alt ere o projeto de dren ag em, ac resce ntand o a l igaçã o 
do t ub o derivado da b oca de lobo B9 à rede de t ubulaçã o de dren ag e m pluv ial;  

3.                       Qu e a UNIO E ST E, na ela bor ação d e orçam entos ,  disc rimin e 
qua nt idades  e preços unit ários dos serviços l icit ad os , t oman do-s e por bas e o 
projeto bás ico co mpleto, em atenç ão aos  art s. 20,  III  e 40, I,  g),  amb os  da Lei 
Es tadu al nº 15.60 8/200 7. Ass im, é necessário que a Ent idad e rev ise e corri ja o 
orçam ento da obr a após  determin ar o valor prec iso do mu ro d e contenção,  
uti lizand o da dos  qu ant it ativos  decorre ntes de pr év ia elaboraç ão d o correspo nd ente 
projeto est rutural.  

4.1.9 
Concorrência nº 

03/2020 - Reitoria 

1.                       Q ue a UNI OE ST E se abs tenh a de real izar lic it ações , contend o 
objeto sem similaridad e ou de marcas , caracterí sticas e espec ificações  exc lusivas , 
salvo nos casos em que f or t ecnicam ente just ificável, em atenção ao art. 14, III, da 
Lei Estad ual nº 15.608/20 07;  

2.                       Co ns idera nd o-se que a justi ficativa t écnica nã o f oi acatada,  que a 
Ent idad e adote as  me didas  necessárias  par a regularizar o edit al da C oncorrê nc ia 
nº 03/20 20 da Reit oria, a fim de poss ibi li t ar aos prop on entes a opção por out ros  
equip a me ntos s imilares t am bé m ho molo ga dos  pela C OP E L (it em 1.29 do 
orçam ento), deve nd o observar o prazo legal mínimo ent re a disponibi lização d o 
inst rume nto convocatório com tod a a docu me ntação t écnica e a data de ab ert ura 
do cert a me.  

4.1.11 
Dispensa de Licitação 

nº 086/2020 

1.                       Qu e em co nt ratações /aq uis ições  f ut uras  sejam re al izad as  
ade qu açõ es do esp aço f ís ico, a f im de permitir a ins talação de pro dutos  co m 
me didas  diversas cont idos  em out ras cotações ;  

2.                       A ampliaçã o da pesq uisa de preço nas f ut uras  
cont rataçõ es /aquis ições,  vist o a ex ist ênc ia de out ras  em presas  f ornece doras  d e 
prod utos com pat í veis,  bem co mo o plan ejam ento e peq ue nas  alt erações  per mit irão 
a ampliaçã o da comp etitivida de e  

redução de preço. 

4.1.12 
Pregão Eletrônico nº 

11/2020 HUOP 

4.                       Q ue a Ent idad e nã o ad ote a m odalida de preg ão na pres ente 
licit açã o, em v irt ude de af rontar expressa m ente o cont ido nos  art s.  37,  

§ 5.º, e 45, caput, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

5.                       Q ue a Ent idad e, caso seja excepc ion alm ente mant ida a exigê nc ia 
de visit a t écnica obrig atória, f un da me nte e dem ons t re t ecnica me nte no novo edit al 
a ser pu blicad o a indispens abilida de d e sua real ização para a p erf eit a execução d o 
cont rato, à luz do dispos to no art . 37, inc iso X XI, da Co ns tit uição Fed eral (Acór dã o 
nº 906/20 12 Ple nário TCU);  
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6.                       Q ue a Ent idad e, espec ialme nte nos  cont ratos de pres tações  
continu ad as , espec ifiqu e de ma neira m ais detalhad a e de acordo com as  
particularidad es do objeto quais as hipóteses de descum prim e nto cont ratual e as  
respec t ivas sançõ es , estab elecen do-se perce ntuais de mult a razoáveis e 
prop orc ionais , com o int uit o de v iabi lizar pen alização f ut ura e  não afug entar 
eventuais  int eressad os  em partic ipar da l icit ação;  

7.                       Qu e a Ent idade passe a constar o valor máx im o de suas lici t ações  
nos  av isos de p ublicação real izados  por t odos  os  Ca mpi , em razã o de ser 
inf orm ação releva nte para am pliar a comp et itiv idade e,  cons eq uente me nte, 
melh orar as pro pos tas ofert adas  para a ad minist ração pú blica;  

8.                       Q ue a Ent idad e, ante a aus ênc ia de rem essa dos docu m entos  
solic it ados  e cons ider ados  indispens áveis para a correta t ramit ação do processo 
licit at ório, veri fique e m tod os  os  procedim entos  a observânc ia do cont ido no art.  40, 
da Lei Estad ual nº 15.608/20 07,  dispo nibi lizan do  

a documentação correlata em seu sítio eletrônico. 

4.1.13 
Concorrência nº 

06/2020 - Reitoria  

1.                       Que a Ent ida de abs tenh a-se de real izar lici t ações  em lote único 
qua nd o f or verif icado qu e os serv iços l icit ad os  pod eriam ser plena me nte div ididos  
em lot es, por sere m executad os em prédios  dis tint os e dis t antes entre s i, seg uind o 
projetos e orçame ntos dif ere ntes, em atenç ã o à Sú m ula nº 24 7, do TCU, a f im de 
não preju dicar a com pet itiv i dad e do cert am e;  

2.                       Que a Ent ida de, levan do-se em cons id eraçã o a nec ess idad e de 
mo dif icar o c rit ério de julgam ento para o m en or preço por lot es , alt ere o edit al de 
mo do qu e a experiê nc ia mínima req uerida par a habil it ação t écnica nã o ult rap asse 
50 % d a qu ant idad e de t o ma das  de red e RJ45 a sere m instalad as  em cad a um d os  
lot es , em atenção à part e final da Sú m ula nº 247, do TCU;  

3.                       Q ue a Ent idad e não f orneç a aos int eressados  an exos  
potenc ialm ente redun da ntes ou rep etidos , rev isand o se mpre os  arquivos  
disponibi l izad os  em seu Port al;  

4.                       Qu e a Ent idade au me nte o prazo de v igênc ia do cont rato, a fim de 
englo bar, além do prazo de execuçã o e dos recebi mentos  prov isório e definit ivo, a 
poss ibi lidad e de ocorrênc ia de eventu ais at rasos  nas obras , a fim de res t ringir o 
adit ame nto cont ratual a sit uações  imprev is t as ou imprev isí veis.  

4.1.14 
Credenciamento nº 

06/2020 - HUOP 

1. Que a UNIOESTE, nas aquisições de bens e serviços, observe a 
necessidade de prévio e adequado planejamento para a definição das unidades 
e quantidades a serem adquiridas, nos termos do art. 9.º, I, da Lei Estadual  nº 
15.608/2007, bem como do artigo 24 do Decreto Estadual nº 4.507/2009 e  art. 
2.º do Decreto Estadual nº 4.993/2016, devendo constar do procedimento 
administrativo as devidas justificativas, com a demonstração dos critérios 
técnicos e do memorial de cálculo para a definição das necessidades da 
Administração; 

2.                       A abs tençã o de ex igênc ias  de ha bi lit ação res t rit ivas, nã o 
am para das  em lei, não just ificadas  t ecnica me nte e se m a de mons t ração de qu e 
seriam indispe nsáveis ao objeto do cont rato, em atendim ento ao art. 37, X XI, da 
Cons t it uição Feder al c/ c art. 3. º, § 1. º, inciso I da Lei Feder al nº 8. 666/ 19 93 e art . 
147,  I da Lei Es tadual nº 15.608/2 007;  

3.                       Qu e se def ina de mo do c laro, inequí voco e objet ivo o serviço 
efet ivame nte cont ratado, que regula m ente o serviço de respo nsabil idad e t écnica e 
de coord en ação,  e que a Ad minist raç ã o, em conju nto co m o cont role int erno,  
dese nvolva e imple me nte mec anism os objet ivos e imp essoais de fiscalização,  
me nsuraç ão e acom pa nh am ento da execuçã o do serv iço.  
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3.1.4 - DAS MULTAS 

ITEM Nº ACHADO MULTA RESPONSÁVEL 

4.1.8 
Concorrência nº 01/2020 
Campus Mal. C. Rondon 

Aplicação de multa administrativa, prevista no art. 
87, inciso IV, "g", da Lei Complementar 113/2005 

Sr. Alexandre 
Almeida Webber 

4.1.9 
Concorrência nº 03/2020 
- Reitoria 

Aplicação de multa administrativa, prevista no art. 
87, inciso IV, "g", da Lei Complementar 113/2005 

Sr. Alexandre 
Almeida Webber 

4.1.10 
Pregão Presencial nº 
03/2020 HUOP 

Aplicação de multa administrativa, prevista no art. 
87, inciso IV, "g", da Lei Complementar 113/2005 

Sr. Alexandre 
Almeida Webber 

4 - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, após o exame do contraditório das contas do 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ relativas ao exercício 

financeiro de 2020, realizado por esta Coordenadoria e pela 7ª Inspetoria de Controle 

Externo, e à luz dos comentários supra expendidos, conclui-se que a presente 

prestação de contas pode ser considerada Regular com Ressalva, Determinações, 

Recomendações e Multas administrativas transcritas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

e 3.1.4, respectivamente, conforme Instrução 76/21-7ICE (peça 48).  

Destaca-se que estas conclusões não elidem responsabilidades por 

atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas 

informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de 

procedimentos fiscalizatórios específicos. 

É a instrução. 

CGE, em 01 de setembro de 2021. 

 

 

Ato elaborado por: PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA - Analista de Controle 

De acordo. DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador 

Encaminhe-se ao MPC. 



50.  Parecer - 627-21 - 7PC
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PROTOCOLO Nº: 249288/21 
ORIGEM: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

INTERESSADO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
PARECER: 627/21 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. Exercício de 
2020. Pela regularidade com ressalva, aplicação de 
multas, expedição de determinações e 

recomendações, cf. CGE. 

 

 

 Versa o expediente sobre Prestação de Contas Anual da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2020. 

 A Coordenadoria de Gestão Estadual, em seu primeiro exame, a partir 

da análise dos aspectos elencados no quadro sumário do escopo e das ocorrências 
disposto na Instrução n.º 625/21 (peça n.º 32), pugnou pela abertura de contraditório e 

ampla defesa à entidade, para que se manifestasse acerca dos apontamentos 
apresentados pela 7ª Inspetoria de Controle Externo em seu Relatório Anual de 
Fiscalização. 

 Analisando os documentos e justificativas encaminhados, a Douta 
Coordenadoria, em sua Instrução n.º 1020/21 (peça n.º 49), subsidiada na Instrução n.º 

76/21 – 7ICE (peça n.º 48), entendeu-os como suficientes para modificar o opinativo 
inicialmente proposto, concluindo pela regularidade das contas com ressalva, tendo em 
vista a constatação de pagamento indevido da gratificação TIDE sem a devida previsão 

legal1, e aplicação de multas ao Sr. Alexandre Almeida Webber, conforme descrito no 
item 3.1.4 de sua manifestação, sem prejuízo da expedição das seguintes 

determinações e recomendações: 

 

DETERMINAÇÕES: 

 

a) Que a UNIOESTE realize adequações em sua rotina de envio de 

informações ao SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente 
existentes entre SIAP e META 4; 

                                                 
1
 Uma vez que, conforme assinalado pela 7ICE, “a gestão administrativa do MM. Reitor Prof. Alexandre de 

Almeida Webber iniciou em 2020, não sendo o responsável pela implantação da TIDE e que, após análise sobre a 

referida gratificação, suspendeu os pagamentos a partir de março/2020”, motivo pelo qual também a aplicação da 

multa in icialmente propugnada foi revista.  
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b) Que promova adequações na parametrização de seu sistema de 
gestão de pessoal para viabilizar a correta classificação orçamentária 

relativa à Unidade Orçamentária, segregando corretamente as despesas 
das Unidades Orçamentárias 4760 - FUNSAUDE e 4534 - UNIOESTE; 

c) Que seja observado o disposto no §1º do art. 169, da Constituição 

Federal, no que tange a concessão de vantagens; 

d) Inserir nos futuros editais de Licitação e Chamamento Público da 

instituição a vedação disposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, 
bem como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei nº 15.608/2007, no qual 
é vedado ao servidor público participar direta ou indiretamente da licitação 

ou da execução de obra ou serviço do órgão responsável pela licitação; 

e) Inserir nos futuros contratos firmados entre a instituição e terceiros, 

cláusula contendo a vedação disposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei nº 
8.666/1993, bem como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei nº 
15.608/2007, no qual é vedado a servidor público participar direta ou 

indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço do órgão 
responsável pela licitação e sujeição de sanções no caso do não 

cumprimento; 

f) Instituir controles internos que permitam coibir a contratação de 
servidores e/ou terceirizados que possuem vínculo com a Instituição, 

estabelecer controle de frequência para os profissionais 
(servidores/terceirizados) que realizam sobreaviso, com o registro do 

horário de entrada e saída do profissional na instituição, bem como o 
registro do horário de acionamento do profissional para atendimento das 
ocorrências em sobreaviso; criar controle de escalas dos profissionais 

para a realização de sobreaviso, a fim de evitar a sobreposição de 
horários nas atividades desenvolvidas por seus servidores; 

g) Promover a abertura de procedimento administrativo interno com a 
finalidade de buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao 
Sr. Eduardo Barros Sarolli, o qual totaliza a quantia de R$ 4.061,85 

(quatro mil e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos); 

h) Que na formação dos preços máximos do edital sejam observados 

adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto 
Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9º, § 7º, 
combinado com o art. 10, §2º, que determinam que os preços 

inexequíveis ou manifestamente excessivos devem ser desconsiderados;  

i) Que a UNIOESTE, conjuntamente com outras fontes de pesquisa, 

utilize a consulta ao Banco de Preços em Saúde BPS cujo parâmetro 
deverá ser o valor da média ponderada, conforme preconiza o Acórdão nº 
1857/19 Tribunal Pleno, deste Tribunal de Contas;  
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j) Que, ao se deparar com descritivo de objeto atendido por somente 
uma ou poucas marcas, seja realizada ou a pré-qualificação do objeto ou 

que o procedimento licitatório seja instruído, já na fase interna, com a 
comprovação, por meio de justificativa técnica adequada, de que aquela 
opção é a melhor para o atendimento do interesse público. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

 

a) Que a UNIOESTE promova as medidas necessárias para a adequada 
observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de 

aprimorar o processo de realização das conci liações bancárias; 

b) Que sejam observadas as diretrizes e determinações da Comissão de 

Política Salarial, nos termos da Lei Orçamentária Anual, para o 
pagamento de horas extras aos servidores da UNIOESTE, sem prejuízo à 
continuidade das ações que envolvem o combate à pandemia; 

c) Promover a atualização constante dos seus editais de Chamamento 
Público vigentes quanto a valores e demais cláusulas, permitindo, dessa 

maneira, a garantia da atratividade e competitividade do processo de 
contratação e atendimento aos princípios da publicidade e eficiência dos 
seus atos; 

d) Que a UNIOESTE promova, previamente, adequada e ampla 
pesquisa de mercado, utilizando-se de diversas fontes, para a formação 

do preço referencial para os editais de credenciamento; 

e) Nas aquisições de bens e serviços realize, previamente, estimativa 
das necessidades da administração sempre lastreada em adequadas 

técnicas de planejamento, devendo a referida motivação e as respectivas 
memórias de cálculo constar do respectivo procedimento administrativo; 

f) Que promova o sorteio e alocação de demandas por meio de padrões 
estritamente pessoais e aleatórios, observando-se sempre o critério de 
rotatividade e, ainda, em rigorosa observância ao disposto no Capítulo IV 

Da Distribuição das Demandas do Decreto Estadual nº 4.507/2009; 

g) Que proceda a nomeação, mediante Portaria ou Resolução, de 

comissões para cada credenciamento, compostas por representantes do 
órgão ou da entidade contratante; 

h) Que a Entidade se abstenha em adotar o critério de julgamento pelo 

maior desconto linear, caso não atenda de forma cumulativa aos 
requisitos previstos no Acórdão nº 4739/15-Tribunal Pleno, desta Corte de 

Contas; 
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i) Que a UNIOESTE sempre informe expressamente a fonte da tabela 
oficial de preços unitários adotada e se estes são onerados ou não 

onerados, estabelecendo uma taxa de BDI referencial única para todos os 
itens da planilha orçamentária. Além disso, quando adotados preços 
unitários com desoneração (desonerados), fixe o BDI para construção de 

edifícios entre 26,01% e 30,89%, limites estes preconizados pelo TCU 
(AC nº 2843/2008- P e AC nº 2622/2013- P), verificando-se, sempre que 

possível, a exequibilidade dos preços máximos adotados; 

j) Que a Entidade adote tabela oficial com data base de até seis meses 
da publicação do instrumento convocatório, para evitar fixação de preço 

máximo inexequível;  

k) Que a Entidade revise e corrija a planilha do orçamento da obra a ser 

preenchida pelos licitantes, adequando-a ao critério de julgamento; 

l) Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de 
engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução 

nº 04/2006 TCE- PR que adota a OT-IBR 001/2006 IBRAOP e na Súmula 
nº 261, do TCU, bem como em atenção ao art. 6º da Lei nº 8.666/1993 e 

art. 13, da Lei Estadual nº 15.608/2007, disponibilizando em seu sítio 
eletrônico, junto ao edital e simultaneamente à disponibilização deste, 
todos os documentos técnicos relativos aos serviços licitados. Nesse 

sentido, é necessário que a Entidade atualize o projeto arquitetônico da 
Concorrência nº 02/2020, acrescentando o prédio do Teatro na planta de 

locação da obra do Auditório; 

m) Que nos próximos certames, para a fixação do preço máximo, a 
entidade obrigatoriamente consulte o Banco de Preços em Saúde, 

conforme preconizado no Acórdão nº 708/19 do Tribunal Pleno do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem assim, realize a pesquisa 

de preços de forma ampla e abranja múltiplas fontes, inclusive a consulta 
ao aplicativo Menor Preço-Nota Paraná, conforme decisão contida nos 
Acórdãos nº 1.393/2019 e 1.314/2019, ambos do Pleno do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná e a fiel observância aos ditames previstos 
no Decreto Estadual nº 4.993/2016;  

n) Que proceda à indicação do Código BR para cada item licitado;  

o) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de 
demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os 

fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato; 

p) Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de 

engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução 
nº 04/2006 TCE- PR que adota a OT-IBR 001/2006 IBRAOP e na Súmula 
nº 261, do TCU, bem como em atenção ao art. 6º da Lei nº 8.666/1993 e 
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art. 13, da Lei Estadual nº 15.608/2007, disponibilizando em seu sítio 
eletrônico, junto ao edital e simultaneamente à disponibilização deste, 

todos os documentos técnicos relativos aos serviços licitados, 
considerando-se, ainda, o prazo legal mínimo para a abertura do certame;  

q) No mesmo sentido, para se evitar projeto básico incompleto, é 

necessário que a Entidade altere o projeto de drenagem, acrescentando a 
ligação do tubo derivado da boca de lobo B9 à rede de tubulação de 

drenagem pluvial;  

r) Que a UNIOESTE, na elaboração de orçamentos, discrimine 
quantidades e preços unitários dos serviços licitados, tomando-se por 

base o projeto básico completo, em atenção aos arts. 20, III e 40, I, g), 
ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007. Assim, é necessário que a 

Entidade revise e corrija o orçamento da obra após determinar o valor 
preciso do muro de contenção, utilizando dos quantitativos decorrentes de 
prévia elaboração do correspondente projeto estrutural; 

s) Que a UNIOESTE se abstenha de realizar licitações, contendo objeto 
sem similaridade ou de marcas, características e especificações 

exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável; 

t) Considerando-se que a justificativa técnica não foi acatada, que a 
Entidade adote as medidas necessárias para regularizar o edital da 

Concorrência nº 03/2020 da Reitoria, a fim de possibilitar aos proponentes 
a opção por outros equipamentos similares também homologados pela 

COPEL (item 1.29 do orçamento), devendo observar o prazo legal mínimo 
entre a disponibilização do instrumento convocatório com toda a 
documentação técnica e a data de abertura do certame. 

u) Que em contratações/aquisições futuras sejam realizadas 
adequações do espaço físico, a fim de permitir a instalação de produtos 

com medidas diversas contidos em outras cotações; 

v) A ampliação da pesquisa de preço nas futuras 
contratações/aquisições, visto a existência de outras empresas 

fornecedoras de produtos compatíveis, bem como o planejamento e 
pequenas alterações permitirão a ampliação da competitividade e redução 

de preço. 

w) Que a Entidade não adote a modalidade pregão na presente licitação, 
em virtude de afrontar expressamente o contido nos arts. 37, §5.º, e 45, 

caput, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

x) Que a Entidade, caso seja excepcionalmente mantida a exigência de 

visita técnica obrigatória, fundamente e demonstre tecnicamente no novo 
edital a ser publicado a indispensabilidade de sua realização para a 
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perfeita execução do contrato, à luz do disposto no art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal (Acórdão nº 906/2012 Plenário TCU); 

y) Que a Entidade, especialmente nos contratos de prestações 
continuadas, especifique de maneira mais detalhada e de acordo com as 
particularidades do objeto quais as hipóteses de descumprimento 

contratual e as respectivas sanções, estabelecendo-se percentuais de 
multa razoáveis e proporcionais, com o intuito de viabilizar penalização 

futura e não afugentar eventuais interessados em participar da licitação;  

z) Que a Entidade passe a constar o valor máximo de suas licitações 
nos avisos de publicação realizados por todos os Campi, em razão de ser 

informação relevante para ampliar a competitividade e, 
consequentemente, melhorar as propostas ofertadas para a 

administração pública;  

aa) Que a Entidade, ante a ausência de remessa dos documentos 
solicitados e considerados indispensáveis para a correta tramitação do 

processo licitatório, verifique em todos os procedimentos a observância 
do contido no art. 40, da Lei Estadual nº 15.608/2007, disponibilizando a 

documentação correlata em seu sítio eletrônico. 

bb) Que a Entidade se abstenha de realizar licitações em lote único 
quando for verificado que os serviços licitados poderiam ser plenamente 

divididos em lotes, por serem executados em prédios distintos e distantes 
entre si, seguindo projetos e orçamentos diferentes, em atenção à Súmula 

nº 247, do TCU, a fim de não prejudicar a competitividade do certame;  

cc) Que a Entidade, levando-se em consideração a necessidade de 
modificar o critério de julgamento para o menor preço por lotes, altere o 

edital de modo que a experiência mínima requerida para habilitação 
técnica não ultrapasse 50% da quantidade de tomadas de rede RJ45 a 

serem instaladas em cada um dos lotes, em atenção à parte final da 
Súmula nº 247, do TCU;  

dd) Que a Entidade não forneça aos interessados anexos potencialmente 

redundantes ou repetidos, revisando sempre os arquivos disponibilizados 
em seu Portal;  

ee) Que a Entidade aumente o prazo de vigência do contrato, a fim de 
englobar, além do prazo de execução e dos recebimentos provisório e 
definitivo, a possibilidade de ocorrência de eventuais atrasos nas obras, a 

fim de restringir o aditamento contratual a situações imprevistas ou 
imprevisíveis. 

ff) Que a UNIOESTE, nas aquisições de bens e serviços, observe a 
necessidade de prévio e adequado planejamento para a definição das 
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unidades e quantidades a serem adquiridas, nos termos do art. 9 º, I, da 
Lei Estadual nº 15.608/2007, bem como do artigo 24 do Decreto Estadual 

nº 4.507/2009 e art. 2º do Decreto Estadual nº 4.993/2016, devendo 
constar do procedimento administrativo as devidas justificativas, com a 
demonstração dos critérios técnicos e do memorial de cálculo para a 

definição das necessidades da Administração;  

gg) A abstenção de exigências de habilitação restritivas, não amparadas 

em lei, não justificadas tecnicamente e sem a demonstração de que 
seriam indispensáveis ao objeto do contrato, em atendimento ao art. 37, 
XXI, da Constituição Feder al c/c art. 3º, §1º, inciso I da Lei Federal nº 

8.666/1993 e art. 147, I da Lei Estadual nº 15.608/2007;  

hh) Que se defina de modo claro, inequívoco e objetivo o serviço 

efetivamente contratado, que regulamente o serviço de responsabilidade 
técnica e de coordenação, e que a Administração, em conjunto com o 
controle interno, desenvolva e implemente mecanismos objetivos e 

impessoais de fiscalização, mensuração e acompanhamento da execução 
do serviço. 

 

 Partindo da presunção de legitimidade das informações e da análise 
técnico-contábil empreendida pela douta CGE, nada tem a opor este Ministério 

Público às conclusões por ela alcançadas, sendo de se ressaltar, contudo, que a 
avaliação do presente expediente não exclui a possibilidade de apuração de eventuais 

irregularidades em procedimentos próprios. 

 Pela regularidade com ressalva, aplicação de multas, expedição de 
determinações e recomendações é, portanto, o Parecer. 

 

 

Curitiba, 9 de setembro de 2021. 

 

Assinatura Digital 
 

JULIANA STERNADT REINER 
Procuradora do Ministério Público de Contas 



51.  Acórdão - 3272-21 - STP
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PROCESSO Nº: 249288/21 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  

INTERESSADO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 

ADVOGADO / 
PROCURADOR 

ROSELI VALERA PARIS 

RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

 

ACÓRDÃO Nº 3272/21 - Tribunal Pleno 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ. EXERCÍCIO 
DE 2020. ART. 16, II, DA LC N.º 113/05. 
REGULARIDADE COM RESSALVA, 

DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E 
APLICAÇÃO DE MULTAS. 

 

I. RELATÓRIO 

Encerram os autos prestação de contas anual, relativas ao exercício 

de 2020, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, de responsabilidade de 

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER. 

Após distribuição do feito, os autos foram encaminhados à 7ª 

Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da entidade, que 

apontou inúmeros achados sujeitos a recomendações, determinações e ressalvas, 

além da aplicação de multas ao gestor, conforme especificado na sequência 

(Relatório de Fiscalização, peça 31): 

 

I. RESSALVA: 

a) Pagamento indevido da gratificação TIDE sem a devida previsão 

legal (LOA 2020), em desacordo com o disposto no § 1.º do art. 169, da Constituição 

Federal. 

 

II. DETERMINAÇÕES: 

a) adeque sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a 

eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META 4; 
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b) promova adequações na parametrização de seu sistema de 

gestão de pessoal para viabilizar a correta classificação orçamentária relativa à 

Unidade Orçamentária, segregando corretamente as despesas das Unidades 

Orçamentárias 4760 - FUNSAUDE e 4534 - UNIOESTE; 

c) observe o disposto no §1º do art. 169, da Constituição Federal, no 

que tange a concessão de vantagens; 

d) Insira nos futuros editais de Licitação e Chamamento Público da  

instituição a vedação disposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, bem 

como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei n.º 15.608/2007, no qual é vedado ao 

servidor público participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de 

obra ou serviço do órgão responsável pela licitação; 

e) Insira nos futuros contratos firmados entre a instituição e terceiros, 

cláusula contendo a vedação disposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, 

bem como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei nº 15.608/2007, no qual é vedado 

a servidor público participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de 

obra ou serviço do órgão responsável pela licitação e sujeição de sanções no caso 

do não cumprimento; 

f) Institua controles internos que permitam coibir a contratação de  

servidores e/ou terceirizados que possuem vínculo com a Instituição, estabelecer 

controle de frequência para os profissionais (servidores/terceirizados) que realizam 

sobreaviso, com o registro do horário de entrada e saída do profissional na 

instituição, bem como o registro do horário de acionamento do profissional para 

atendimento das ocorrências em sobreaviso; criar controle de escalas dos 

profissionais para a realização de sobreaviso, a fim de evitar a sobreposição de 

horários nas atividades desenvolvidas por seus servidores; 

g) Promova a abertura de procedimento administrativo interno com a 

finalidade de buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao Sr. 

Eduardo Barros Sarolli, o qual totaliza a quantia de R$ 4.061,85 (quatro mil e 

sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos); 

h) observe na formação dos preços máximos do edital o disposto na 

Lei Estadual n.º 15.608/2007 e no Decreto Estadual n.º 4.993/2016, em especial ao 
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disposto no art. 9º, § 7º, combinado com o art. 10, §2º, que determinam que os 

preços inexequíveis ou manifestamente excessivos devem ser desconsiderados; 

i) Que a UNIOESTE, conjuntamente com outras fontes de pesquisa, 

utilize a consulta ao Banco de Preços em Saúde BPS cujo parâmetro  

deverá ser o valor da média ponderada, conforme preconiza o 

Acórdão nº 1857/19 Tribunal Pleno, deste Tribunal de Contas; 

j) Que, ao se deparar com descritivo de objeto atendido por somente 

uma ou poucas marcas, seja realizada ou a pré-qualificação do objeto ou que o 

procedimento licitatório seja instruído, já na fase interna, com a comprovação, por 

meio de justificativa técnica adequada, de que aquela opção é a melhor para o 

atendimento do interesse público. 

 

III. RECOMENDAÇÕES: 

a) Promova as medidas necessárias para a adequada observância 

da Orientação Técnica Contábil n.º 06/2020, a fim de aprimorar o processo de 

realização das conci liações bancárias; 

b) Observe as diretrizes e determinações da Comissão de Política 

Salarial, nos termos da Lei Orçamentária Anual, para o pagamento de horas extras 

aos servidores da UNIOESTE, sem prejuízo à continuidade das ações que envolvem 

o combate à pandemia; 

c) Promova a atualização constante dos seus editais de 

Chamamento Público vigentes quanto a valores e demais cláusulas, permitindo, 

dessa maneira, a garantia da atratividade e competitividade do processo de 

contratação e atendimento aos princípios da publicidade e eficiência dos seus atos; 

d) Promova, previamente, adequada e ampla pesquisa de mercado, 

utilizando-se de diversas fontes, para a formação do preço referencial para os editais 

de credenciamento; 

e) Nas aquisições de bens e serviços realize, previamente, 

estimativa das necessidades da administração sempre lastreada em adequadas 

técnicas de planejamento, devendo a referida motivação e as respectivas memórias 

de cálculo constar do respectivo procedimento administrativo; 
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f) Promova o sorteio e alocação de demandas por meio de padrões 

estritamente pessoais e aleatórios, observando-se sempre o critério de rotatividade 

e, ainda, em rigorosa observância ao disposto no Capítulo IV Da Distribuição das 

Demandas do Decreto Estadual n.º 4.507/2009; 

g) Proceda a nomeação, mediante Portaria ou Resolução, de 

comissões para cada credenciamento, compostas por representantes do órgão ou 

da entidade contratante; 

h) Que a Entidade se abstenha em adotar o critério de julgamento 

pelo maior desconto linear, caso não atenda de forma cumulativa aos requisitos 

previstos no Acórdão n.º 4739/15-Tribunal Pleno, desta Corte de Contas; 

i) Que a UNIOESTE sempre informe expressamente a fonte da 

tabela oficial de preços unitários adotada e se estes são onerados ou não onerados, 

estabelecendo uma taxa de BDI referencial única para todos os itens da planilha 

orçamentária. Além disso, quando adotados preços unitários com desoneração 

(desonerados), fixe o BDI para construção de edifícios entre 26,01% e 30,89%, 

limites estes preconizados pelo TCU (AC nº 2843/2008- P e AC nº 2622/2013- P), 

verificando-se, sempre que possível, a exequibilidade dos preços máximos 

adotados; 

j) Que a Entidade adote tabela oficial com data base de até seis 

meses da publicação do instrumento convocatório, para evitar fixação de preço 

máximo inexequível; 

k) Que a Entidade revise e corrija a planilha do orçamento da obra a 

ser preenchida pelos licitantes, adequando-a ao critério de julgamento; 

l) Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de 

engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução n.º 

04/2006 TCE- PR que adota a OT-IBR 001/2006 IBRAOP e na Súmula n.º 261, do 

TCU, bem como em atenção ao art. 6º da Lei n.º 8.666/1993 e art. 13, da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007, disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 

simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos técnicos relativos 

aos serviços licitados. Nesse sentido, é necessário que a Entidade atualize o projeto 

arquitetônico da Concorrência n.º 02/2020, acrescentando o prédio do Teatro na 

planta de locação da obra do Auditório; 
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m) Que nos próximos certames, para a fixação do preço máximo, a  

entidade obrigatoriamente consulte o Banco de Preços em Saúde, conforme 

preconizado no Acórdão n.º 708/19 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, bem assim, realize a pesquisa de preços de forma ampla e 

abranja múltiplas fontes, inclusive a consulta ao aplicativo Menor Preço-Nota 

Paraná, conforme decisão contida nos Acórdãos n.os 1.393/2019 e 1.314/2019, 

ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a fiel observância 

aos ditames previstos no Decreto Estadual n.º 4.993/2016; 

n) Que proceda à indicação do Código BR para cada item licitado; 

o) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de 

demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores 

contratados disponibilizem equipamentos em comodato; 

p) Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras 

de engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução n.º 

04/2006 TCE- PR que adota a OT-IBR 001/2006 IBRAOP e na Súmula n.º 261, do 

TCU, bem como em atenção ao art. 6º da Lei n.º 8.666/1993 e art. 13, da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007, disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 

simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos técnicos relativos 

aos serviços licitados, considerando-se, ainda, o prazo legal mínimo para a abertura 

do certame; 

q) No mesmo sentido, para se evitar projeto básico incompleto, é 

necessário que a Entidade altere o projeto de drenagem, acrescentando a ligação do 

tubo derivado da boca de lobo B9 à rede de tubulação de drenagem pluvial; 

r) Que a UNIOESTE, na elaboração de orçamentos, discrimine 

quantidades e preços unitários dos serviços licitados, tomando-se por base o projeto 

básico completo, em atenção aos arts. 20, III e 40, I, g),  ambos da Lei Estadual 

n.º 15.608/2007. Assim, é necessário que a Entidade revise e corrija o orçamento da 

obra após determinar o valor preciso do muro de contenção, utilizando dos 

quantitativos decorrentes de prévia elaboração do correspondente projeto estrutural;  

s) Que a UNIOESTE se abstenha de realizar licitações, contendo 

objeto sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, 

salvo nos casos em que for tecnicamente justificável; 
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t) Considerando-se que a justificativa técnica não foi acatada, que a  

Entidade adote as medidas necessárias para regularizar o edital da Concorrência nº 

03/2020 da Reitoria, a fim de possibilitar aos proponentes a opção por outros 

equipamentos similares também homologados pela COPEL (item 1.29 do 

orçamento), devendo observar o prazo legal mínimo entre a disponibilização do 

instrumento convocatório com toda a documentação técnica e a data de abertura do 

certame. 

u) Que em contratações/aquisições futuras sejam realizadas 

adequações do espaço físico, a fim de permitir a instalação de produtos  com 

medidas diversas contidos em outras cotações; 

v) A ampliação da pesquisa de preço nas futuras 

contratações/aquisições, visto a existência de outras empresas fornecedoras de 

produtos compatíveis, bem como o planejamento e pequenas alterações permitirão a 

ampliação da competitividade e redução de preço. 

w) Que a Entidade não adote a modalidade pregão na presente 

licitação, em virtude de afrontar expressamente o contido nos arts. 37, §5.º, e 45, 

caput, ambos da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

x) Que a Entidade, caso seja excepcionalmente mantida a exigência 

de visita técnica obrigatória, fundamente e demonstre tecnicamente no novo edital a 

ser publicado a indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do 

contrato, à luz do disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (Acórdão 

n.º 906/2012 Plenário TCU); 

y) Que a Entidade, especialmente nos contratos de prestações 

continuadas, especifique de maneira mais detalhada e de acordo com as 

particularidades do objeto quais as hipóteses de descumprimento contratual e as 

respectivas sanções, estabelecendo-se percentuais de multa razoáveis e 

proporcionais, com o intuito de viabilizar penalização futura e não afugentar 

eventuais interessados em participar da licitação; 

z) Que a Entidade passe a constar o valor máximo de suas licitações 

nos avisos de publicação realizados por todos os Campi, em razão de ser 

informação relevante para ampliar a competitividade e, consequentemente, melhorar 

as propostas ofertadas para a administração pública; 
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aa) Que a Entidade, ante a ausência de remessa dos documentos 

solicitados e considerados indispensáveis para a correta tramitação do processo 

licitatório, verifique em todos os procedimentos a observância do contido no art. 40, 

da Lei Estadual nº 15.608/2007, disponibilizando a documentação correlata em seu 

sítio eletrônico. 

bb) Que a Entidade se abstenha de realizar licitações em lote único 

quando for verificado que os serviços licitados poderiam ser plenamente divididos 

em lotes, por serem executados em prédios distintos e distantes entre si, seguindo 

projetos e orçamentos diferentes, em atenção à Súmula n.º 247, do TCU, a fim de 

não prejudicar a competitividade do certame; 

cc) Que a Entidade, levando-se em consideração a necessidade de 

modificar o critério de julgamento para o menor preço por lotes, altere o edital de 

modo que a experiência mínima requerida para habilitação técnica não ultrapasse 

50% da quantidade de tomadas de rede RJ45 a serem instaladas em cada um dos 

lotes, em atenção à parte final da Súmula n.º 247, do TCU; 

dd) Que a Entidade não forneça aos interessados anexos 

potencialmente redundantes ou repetidos, revisando sempre os arquivos 

disponibilizados em seu Portal; 

ee) Que a Entidade aumente o prazo de vigência do contrato, a fim 

de englobar, além do prazo de execução e dos recebimentos provisório e definitivo, 

a possibilidade de ocorrência de eventuais atrasos nas obras, a fim de restringir o 

aditamento contratual a situações imprevistas ou imprevisíveis. 

ff) Que a UNIOESTE, nas aquisições de bens e serviços, observe a 

necessidade de prévio e adequado planejamento para a definição das unidades e 

quantidades a serem adquiridas, nos termos do art. 9º, I, da Lei Estadual n.º 

15.608/2007, bem como do artigo 24 do Decreto Estadual n.º 4.507/2009 e art. 2º do 

Decreto Estadual n.º 4.993/2016, devendo constar do procedimento administrativo 

as devidas justificativas, com a demonstração dos critérios técnicos e do memorial 

de cálculo para a definição das necessidades da Administração; 

gg) A abstenção de exigências de habilitação restritivas, não 

amparadas em lei, não justificadas tecnicamente e sem a demonstração de que 

seriam indispensáveis ao objeto do contrato, em atendimento ao art. 37, XXI, da 
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Constituição Feder al c/c art. 3º, §1º, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/1993 e art. 

147, I da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

hh) Que se defina de modo claro, inequívoco e objetivo o serviço 

efetivamente contratado, que regulamente o serviço de responsabilidade técnica e 

de coordenação, e que a Administração, em conjunto com o controle interno, 

desenvolva e implemente mecanismos objetivos e impessoais de fiscalização, 

mensuração e acompanhamento da execução do serviço. 

 

IV. MULTAS 

a) Aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da 

Lei Complementar n.° 113/2005 em face do pagamento do TIDE administrativo; 

b) Aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da 

Lei Complementar n.° 113/2005 em face da Concorrência n.° 01/2020 – Campus 

Marechal Candido Rondon; 

c) Aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da 

Lei Complementar n.° 113/2005 em face da Concorrência n.° 03/2020 – Reitoria; 

d) Aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da 

Lei Complementar n.° 113/2005 em face do Pregão Presencial n.° 03/2020 – HUOP; 

 

Oportunizado o contraditório à entidade (Instrução 625/21, peça 32), 

com as respostas ofertadas às peças 32, a 7ª Inspetoria de Controle Externo 

analisou os argumentos deduzidos pela Universidade e ratificou seu Relatório de 

Fiscalização, exceto quanto à aplicação de multa pelo pagamento de TIDE 

administrativo durante os meses de janeiro e fevereiro (peças 48). 

A Coordenadoria de Gestão Estadual opinou pela regularidade com 

ressalva das contas, tendo-se em vista o pagamento de TIDE Administrativo, com a 

expedição das recomendações e determinações, além da aplicação das multas 

sugeridas pela 7ª ICE (Instrução 1020/21, peça 49). 

O Ministério Público de Contas, por meio de sua 7ª Procuradoria de 

Contas corroborou o opinativo das unidades instrutivas (Parecer 627/21 – 7PC, peça 

50). 

É o relatório.  
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II. FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente prestação de 

contas se encontra regularmente instruída com a documentação exigida pela 

Instrução Normativa n.º 158/2021 (que dispõe sobre o encaminhamento da 

Prestação de Contas do exercício financeiro de 2020).  

Contudo, conforme dispôs a 7ª Inspetoria de Controle Externo, há 

necessidade de se ressalvar o pagamento de TIDE administrativo sem a adequada 

previsão orçamentária. 

Outrossim, necessária a expedição de recomendações e 

determinações descritas no relatório, além da aplicação das sanções administrativas 

também relacionadas tendo-se em vista a Concorrência n.° 01/2020 – Campus 

Marechal Candido Rondon, Concorrência n.° 03/2020 – Reitoria e Pregão Presencial 

n.° 03/2020 – HUOP, devido à não observância aos apontamentos apresentados 

nos APAs. 

Assim, acompanho a manifestação da 7ª Inspetoria de Controle 

Externo, da Coordenadoria de Gestão Estadual e do Ministério Público de Contas e, 

nos termos do art. 16, II, da Lei Complementar n.º 113/2005, VOTO: 

I. pela regularidade com ressalva da prestação de contas da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, relativas ao exercício de 2020, de 

responsabilidade de Alexandre de Almeida Webber, em razão do pagamento de 

TIDE administrativa sem previsão orçamentária. 

II. pela expedição das seguintes recomendações à Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná: 

a) Promova as medidas necessárias para a adequada observância 

da Orientação Técnica Contábil n.º 06/2020, a fim de aprimorar o processo de 

realização das conci liações bancárias; 

b) Observe as diretrizes e determinações da Comissão de Política 

Salarial, nos termos da Lei Orçamentária Anual, para o pagamento de horas extras 

aos servidores da UNIOESTE, sem prejuízo à continuidade das ações que envolvem 

o combate à pandemia; 
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c) Promova a atualização constante dos seus editais de 

Chamamento Público vigentes quanto a valores e demais cláusulas, permitindo, 

dessa maneira, a garantia da atratividade e competitividade do processo de 

contratação e atendimento aos princípios da publicidade e eficiência dos seus atos; 

d) Promova, previamente, adequada e ampla pesquisa de mercado, 

utilizando-se de diversas fontes, para a formação do preço referencial para os editais 

de credenciamento; 

e) Nas aquisições de bens e serviços realize, previamente, 

estimativa das necessidades da administração sempre lastreada em adequadas 

técnicas de planejamento, devendo a referida motivação e as respectivas memórias 

de cálculo constar do respectivo procedimento administrativo; 

f) Promova o sorteio e alocação de demandas por meio de padrões 

estritamente pessoais e aleatórios, observando-se sempre o critério de rotatividade 

e, ainda, em rigorosa observância ao disposto no Capítulo IV Da Distribuição das 

Demandas do Decreto Estadual n.º 4.507/2009; 

g) Proceda à nomeação, mediante Portaria ou Resolução, de 

comissões para cada credenciamento, compostas por representantes do órgão ou 

da entidade contratante; 

h) Que a Entidade se abstenha em adotar o critério de julgamento 

pelo maior desconto linear, caso não atenda de forma cumulativa aos requisitos 

previstos no Acórdão n.º 4739/15-Tribunal Pleno, desta Corte de Contas; 

i) Que a UNIOESTE sempre informe expressamente a fonte da 

tabela oficial de preços unitários adotada e se estes são onerados ou não onerados, 

estabelecendo uma taxa de BDI referencial única para todos os itens da planilha 

orçamentária. Além disso, quando adotados preços unitários com desoneração 

(desonerados), fixe o BDI para construção de edifícios entre 26,01% e 30,89%, 

limites estes preconizados pelo TCU (AC n.º 2843/2008- P e AC n.º 2622/2013- P), 

verificando-se, sempre que possível, a exequibilidade dos preços máximos 

adotados; 
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j) Que a Entidade adote tabela oficial com data base de até seis 

meses da publicação do instrumento convocatório, para evitar fixação de preço 

máximo inexequível; 

k) Que a Entidade revise e corrija a planilha do orçamento da obra a 

ser preenchida pelos licitantes, adequando-a ao critério de julgamento; 

l) Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras de 

engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução n.º 

04/2006 TCE- PR que adota a OT-IBR 001/2006 IBRAOP e na Súmula n.º 261, do 

TCU, bem como em atenção ao art. 6º da Lei n.º 8.666/1993 e art. 13, da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007, disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 

simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos técnicos relativos 

aos serviços licitados. Nesse sentido, é necessário que a Entidade atualize o projeto 

arquitetônico da Concorrência n.º 02/2020, acrescentando o prédio do Teatro na 

planta de locação da obra do Auditório; 

m) Que nos próximos certames, para a fixação do preço máximo, a 

entidade obrigatoriamente consulte o Banco de Preços em Saúde, conforme 

preconizado no Acórdão n.º 708/19 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, bem assim, realize a pesquisa de preços de forma ampla e 

abranja múltiplas fontes, inclusive a consulta ao aplicativo Menor Preço-Nota 

Paraná, conforme decisão contida nos Acórdãos n.os 1.393/2019 e 1.314/2019, 

ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a fiel observância 

aos ditames previstos no Decreto Estadual n.º 4.993/2016; 

n) Que proceda à indicação do Código BR para cada item licitado; 

o) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de  

demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores 

contratados disponibilizem equipamentos em comodato; 

p) Que a UNIOESTE apenas realize licitações de serviços e obras 

de engenharia com projetos básicos completos, como prescrito na Resolução n.º 

04/2006 TCE- PR que adota a OT-IBR 001/2006 IBRAOP e na Súmula n.º 261, do 

TCU, bem como em atenção ao art. 6º da Lei n.º 8.666/1993 e art. 13, da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007, disponibilizando em seu sítio eletrônico, junto ao edital e 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VG5H.IWKW.N8WJ.JJ1W.S

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

simultaneamente à disponibilização deste, todos os documentos técnicos relativos 

aos serviços licitados, considerando-se, ainda, o prazo legal mínimo para a abertura 

do certame; 

q) No mesmo sentido, para se evitar projeto básico incompleto, é  

necessário que a Entidade altere o projeto de drenagem, acrescentando a ligação do 

tubo derivado da boca de lobo B9 à rede de tubulação de drenagem pluvial; 

r) Que a UNIOESTE, na elaboração de orçamentos, discrimine 

quantidades e preços unitários dos serviços licitados, tomando-se por base o projeto 

básico completo, em atenção aos arts. 20, III e 40, I, g), ambos da Lei Estadual 

n.º 15.608/2007. Assim, é necessário que a Entidade revise e corrija o orçamento da 

obra após determinar o valor preciso do muro de contenção, utilizando dos 

quantitativos decorrentes de prévia elaboração do correspondente projeto estrutural; 

s) Que a UNIOESTE se abstenha de realizar licitações, contendo 

objeto sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, 

salvo nos casos em que for tecnicamente justificável; 

t) Considerando-se que a justificativa técnica não foi acatada, que a 

Entidade adote as medidas necessárias para regularizar o edital da Concorrência 

n.º 03/2020 da Reitoria, a fim de possibilitar aos proponentes a opção por outros 

equipamentos similares também homologados pela COPEL (item 1.29 do 

orçamento), devendo observar o prazo legal mínimo entre a disponibilização do 

instrumento convocatório com toda a documentação técnica e a data de abertura do 

certame. 

u) Que em contratações/aquisições futuras sejam realizadas 

adequações do espaço físico, a fim de permitir a instalação de produtos com 

medidas diversas contidos em outras cotações; 

v) A ampliação da pesquisa de preço nas futuras 

contratações/aquisições, visto a existência de outras empresas fornecedoras de 

produtos compatíveis, bem como o planejamento e pequenas alterações permitirão a 

ampliação da competitividade e redução de preço. 
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w) Que a Entidade não adote a modalidade pregão na presente 

licitação, em virtude de afrontar expressamente o contido nos arts. 37, §5.º, e 45, 

caput, ambos da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

x) Que a Entidade, caso seja excepcionalmente mantida a exigência 

de visita técnica obrigatória, fundamente e demonstre tecnicamente no novo edital a 

ser publicado a indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do 

contrato, à luz do disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (Acórdão 

n.º 906/2012 Plenário TCU); 

y) Que a Entidade, especialmente nos contratos de prestações  

continuadas, especifique de maneira mais detalhada e de acordo com as 

particularidades do objeto quais as hipóteses de descumprimento contratual e as 

respectivas sanções, estabelecendo-se percentuais de multa razoáveis e 

proporcionais, com o intuito de viabilizar penalização futura e não afugentar 

eventuais interessados em participar da licitação; 

z) Que a Entidade passe a constar o valor máximo de suas licitações 

nos avisos de publicação realizados por todos os Campi, em razão de ser 

informação relevante para ampliar a competitividade e, consequentemente, melhorar 

as propostas ofertadas para a administração pública; 

aa) Que a Entidade, ante a ausência de remessa dos documentos 

solicitados e considerados indispensáveis para a correta tramitação do processo 

licitatório, verifique em todos os procedimentos a observância do contido no art. 40, 

da Lei Estadual n.º 15.608/2007, disponibilizando a documentação correlata em seu 

sítio eletrônico. 

bb) Que a Entidade se abstenha de realizar licitações em lote único 

quando for verificado que os serviços licitados poderiam ser plenamente divididos 

em lotes, por serem executados em prédios distintos e distantes entre si, seguindo 

projetos e orçamentos diferentes, em atenção à Súmula n.º 247, do TCU, a fim de 

não prejudicar a competitividade do certame; 

cc) Que a Entidade, levando-se em consideração a necessidade de 

modificar o critério de julgamento para o menor preço por lotes, altere o edital de 

modo que a experiência mínima requerida para habilitação técnica não ultrapasse 
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50% da quantidade de tomadas de rede RJ45 a serem instaladas em cada um dos 

lotes, em atenção à parte final da Súmula n.º 247, do TCU; 

dd) Que a Entidade não forneça aos interessados anexos 

potencialmente redundantes ou repetidos, revisando sempre os arquivos 

disponibilizados em seu Portal; 

ee) Que a Entidade aumente o prazo de vigência do contrato, a fim 

de englobar, além do prazo de execução e dos recebimentos provisório e definitivo, 

a possibilidade de ocorrência de eventuais atrasos nas obras, a  fim de restringir o 

aditamento contratual a situações imprevistas ou imprevisíveis. 

ff) Que a UNIOESTE, nas aquisições de bens e serviços, observe a 

necessidade de prévio e adequado planejamento para a definição das unidades e 

quantidades a serem adquiridas, nos termos do art. 9º, I, da Lei Estadual 

n.º 15.608/2007, bem como do artigo 24 do Decreto Estadual n.º 4.507/2009 e art. 2º 

do Decreto Estadual n.º 4.993/2016, devendo constar do procedimento 

administrativo as devidas justificativas, com a demonstração dos critérios técnicos e 

do memorial de cálculo para a definição das necessidades da Administração; 

gg) A abstenção de exigências de habilitação restritivas, não  

amparadas em lei, não justificadas tecnicamente e sem a demonstração de que 

seriam indispensáveis ao objeto do contrato, em atendimento ao art. 37, XXI, da 

Constituição Feder al c/c art. 3º, §1º, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/1993 e art. 

147, I da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

hh) Que se defina de modo claro, inequívoco e objetivo o serviço 

efetivamente contratado, que regulamente o serviço de responsabilidade técnica e 

de coordenação, e que a Administração, em conjunto com o controle interno, 

desenvolva e implemente mecanismos objetivos e impessoais de fiscalização, 

mensuração e acompanhamento da execução do serviço. 

III. pela expedição das seguintes determinações à Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, a serem cumpridas no prazo de 30 dias: 

a) adeque sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a 

eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META 4; 
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b) promova adequações na parametrização de seu sistema de 

gestão de pessoal para viabilizar a correta classificação orçamentária relativa à 

Unidade Orçamentária, segregando corretamente as despesas das Unidades 

Orçamentárias 4760 - FUNSAUDE e 4534 - UNIOESTE; 

c) observe o disposto no §1º do art. 169, da Constituição Federal, no 

que tange a concessão de vantagens; 

d) Insira nos futuros editais de Licitação e Chamamento Público da 

instituição a vedação disposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, bem 

como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei n.º 15.608/2007, no qual é vedado ao 

servidor público participar direta ou indiretamente da lici tação ou da execução de 

obra ou serviço do órgão responsável pela licitação; 

e) Insira nos futuros contratos firmados entre a instituição e terceiros, 

cláusula contendo a vedação disposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, 

bem como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei n.º 15.608/2007, no qual é vedado 

a servidor público participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de 

obra ou serviço do órgão responsável pela licitação e sujeição de sanções no caso 

do não cumprimento; 

f) Institua controles internos que permitam coibir a contratação de 

servidores e/ou terceirizados que possuem vínculo com a Instituição, estabelecer 

controle de frequência para os profissionais (servidores/terceirizados) que realizam 

sobreaviso, com o registro do horário de entrada e saída do profissional na 

instituição, bem como o registro do horário de acionamento do profissional para 

atendimento das ocorrências em sobreaviso; criar controle de escalas dos 

profissionais para a realização de sobreaviso, a fim de evitar a sobreposição de 

horários nas atividades desenvolvidas por seus servidores; 

g) Promova a abertura de procedimento administrativo interno com a 

finalidade de buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao Sr. 

Eduardo Barros Sarolli, o qual totaliza a quantia de R$ 4.061,85 (quatro mil e 

sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos); 

h) observe na formação dos preços máximos do edital o disposto na 

Lei Estadual n.º 15.608/2007 e no Decreto Estadual n.º 4.993/2016, em especial ao 
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disposto no art. 9º, § 7º, combinado com o art. 10, §2º, que determinam que os 

preços inexequíveis ou manifestamente excessivos devem ser desconsiderados; 

i) Que a UNIOESTE, conjuntamente com outras fontes de pesquisa, 

utilize a consulta ao Banco de Preços em Saúde BPS cujo parâmetro deverá ser o 

valor da média ponderada, conforme preconi za o Acórdão n.º 1857/19 Tribunal 

Pleno, deste Tribunal de Contas; 

j) Que, ao se deparar com descritivo de objeto atendido por somente 

uma ou poucas marcas, seja realizada ou a pré-qualificação do objeto ou que o 

procedimento licitatório seja instruído, já na fase interna, com a comprovação, por 

meio de justificativa técnica adequada, de que aquela opção é a melhor para o 

atendimento do interesse público. 

IV. pela aplicação das seguintes sanções ao Sr. Alexandre Almeida 

Webber: 

i. Aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da Lei 

Complementar n.° 113/2005 em face da Concorrência n.° 01/2020 – 

Campus Marechal Candido Rondon; 

ii. Aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da Lei 

Complementar n.° 113/2005 em face da Concorrência n.° 03/2020 – 

Reitoria; 

iii. Aplicação de multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da 

Lei Complementar n.° 113/2005 em face do Pregão Presencial n.° 

03/2020 – HUOP; 

 

V. após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações, 

encerrem-se os autos, nos termos do art. 398 do Regimento Interno. 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ANUAL 
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ACORDAM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro JOSE 

DURVAL MATTOS DO AMARAL, por unanimidade, em: 

I. Julgar pela regularidade da prestação de contas da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2020, de 

responsabilidade de Alexandre de Almeida Webber, com ressalva em razão do 

pagamento de TIDE administrativa sem previsão orçamentária. 

II. Expedir as recomendações elencadas na fundamentação e voto 

à Universidade Estadual do Oeste do Paraná: 

III. Expedir as seguintes determinações à Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, a serem cumpridas no prazo de 30 dias: 

a) adeque sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a 

eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META 4; 

b) promova adequações na parametrização de seu sistema de 

gestão de pessoal para viabilizar a correta classificação orçamentária relativa à 

Unidade Orçamentária, segregando corretamente as despesas das Unidades 

Orçamentárias 4760 - FUNSAUDE e 4534 - UNIOESTE; 

c) observe o disposto no §1º do art. 169, da Constituição Federal, no 

que tange a concessão de vantagens; 

d) Insira nos futuros editais de Licitação e Chamamento Público da 

instituição a vedação disposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, bem 

como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei n.º 15.608/2007, no qual é vedado ao 

servidor público participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de 

obra ou serviço do órgão responsável pela licitação; 

e) Insira nos futuros contratos firmados entre a instituição e terceiros, 

cláusula contendo a vedação disposta pelo art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, 

bem como o previsto pelo art. 16, inciso III da Lei n.º 15.608/2007, no qual é vedado 

a servidor público participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de 
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obra ou serviço do órgão responsável pela licitação e sujeição de sanções no caso 

do não cumprimento; 

f) Institua controles internos que permitam coibir a contratação de 

servidores e/ou terceirizados que possuem vínculo com a Instituição, estabelecer 

controle de frequência para os profissionais (servidores/terceirizados) que realizam 

sobreaviso, com o registro do horário de entrada e saída do profissional na 

instituição, bem como o registro do horário de acionamento do profissional para 

atendimento das ocorrências em sobreaviso; criar controle de escalas dos 

profissionais para a realização de sobreaviso, a fim de evitar a sobreposição de 

horários nas atividades desenvolvidas por seus servidores; 

g) Promova a abertura de procedimento administrativo interno com a 

finalidade de buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao Sr. 

Eduardo Barros Sarolli, o qual totaliza a quantia de R$ 4.061,85 (quatro mil e 

sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos); 

h) observe na formação dos preços máximos do edital o disposto na 

Lei Estadual n.º 15.608/2007 e no Decreto Estadual n.º 4.993/2016, em especial ao 

disposto no art. 9º, § 7º, combinado com o art. 10, §2º, que determinam que os 

preços inexequíveis ou manifestamente excessivos devem ser desconsiderados; 

i) Que a UNIOESTE, conjuntamente com outras fontes de pesquisa, 

utilize a consulta ao Banco de Preços em Saúde BPS cujo parâmetro deverá ser o 

valor da média ponderada, conforme preconi za o Acórdão n.º 1857/19 Tribunal 

Pleno, deste Tribunal de Contas; 

j) Que, ao se deparar com descritivo de objeto atendido por somente 

uma ou poucas marcas, seja realizada ou a pré-qualificação do objeto ou que o 

procedimento licitatório seja instruído, já na fase interna, com a comprovação, por 

meio de justificativa técnica adequada, de que aquela opção é a melhor para o 

atendimento do interesse público. 

IV. Aplicar as seguintes sanções ao Sr. Alexandre Almeida Webber: 

i. a multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da Lei 

Complementar n.° 113/2005 em face da Concorrência n.° 01/2020 – Campus 

Marechal Candido Rondon; 
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ii. a multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da Lei 

Complementar n.° 113/2005 em face da Concorrência n.° 03/2020 – Reitoria; 

iii. a multa administrativa prevista no art. 87, IV, ‘g’, da Lei 

Complementar n.° 113/2005 em face do Pregão Presencial n.° 03/2020 – HUOP; 

V. Determinar, após o trânsito em julgado da decisão, as seguintes 

medidas: 

a) o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Monitoramento 

e Execuções, nos termos do artigo 175-L, I, do Regimento Interno. 

b) após, à Diretoria do Protocolo para o encerramento dos autos, 

nos termos do art. 398 do Regimento Interno do TCE-PR. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, 
IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS 
ZSCHOERPER LINHARES. 

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas, VALERIA BORBA. 

 

Plenário Virtual, 25 de novembro de 2021 – Sessão Virtual nº 19. 

 

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

Conselheiro Relator 

 

FABIO DE SOUZA CAMARGO 

Presidente  
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Acórdão nº 3272/2021 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo

acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná nº 2675, do dia 06/12/2021, considerando-se como data de publicação o primeiro dia

útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386,

do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 07/12/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 249288/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
INTERESSADO: ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da 7ª Procuradoria de Contas 
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Ciente do teor do r. Acórdão n.º 3272/21 - Tribunal Pleno. 

 

 

Curitiba, 7 de dezembro de 2021. 

 

 

- Assinatura Digital -  

 
JULIANA STERNADT REINER 

Procuradora do Ministério Público de Contas 
 

 


