
unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná PARANÁ

6OVERNO DO ESTADO

EXECUTO DE OBRAS - UNIOESTE/2020
PERÍODO 01/01 a 30/08/2020

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619-Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701-CEP 85819-110—Cascavel - Paraná

RELATÓRIO DE AVALIADO DA POLÍTIA PÚBLICA

Este Agente de Controle Interno, designado pela Portaria
n'240/2020-GREe, considerando o disposto na Instrução Normativa
n'01/2020de 13 de janeiro de 2020, da Controladoria Geral do Estado,

elaborou o presente relatório decorrente da Avaliação da Atividade Execução
de Obras na Unioeste no período compreendido ente 01 de janeiro a 30 de

agosto de 2020.
Para a elaboração deste relatório, seguiu-se o Guia Prático de

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas encaminhado pela
Controladoria Geral do Estado como orientação para os Agentes de Controle
Interno na elaboração da referida avaliação.

Assim, seguindo-se a metodologia e os conceitos estabelecidos no
referido Guia, eleger-se-á uma das políticas públicas/item que compõem a
Meta: Alunos Formados pela UNIOSTE.

A seguir, seguindo os passos do Guia de Monitoramento e Avaliação de
Políticas Públicas da CGE, passamos aos trabalhos de avaliação:

1. Tomada de decisão
1.1. Mapear as políticas públicas do órgão/entidade (Projeto/Atividade

contido no PPA)

1.2. Definir a amostra, considerando os critérios de materialidade,
criticidade e relevância.

1.3 Delimitar os pontos que serão instrumentos da análise para o
escopo do trabalho.
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2. Planejamento e Avaliaqão:

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Para a avaliação do subitem serão executadas as seguintes etapas:

Cumprimento do estabelecido na LOA;

Efetiva execução das obras;
Cumprimento dos prazos;
Execução financeira (prevista/realizada).

3. Confecção do relatório:
Elaboração do relatório avaliativo, apontando a eficiência,

eficácia e efetividade da Atividade.

Determinados os passos a serem seguidos, passemos a execução dos

trabalhos.

1.Tomada de decisão

De acordo com o PPA da Universidade as Macropolíticas/Metas

da Unioeste são:
Gestão das Atividades Universitárias.
Gestão do Hospital Universitário.

Dentro das Macropolíticas/Metas estão inseridas as políticas
denominadas de Projetos Atividade e, dentro destes as subpolíticas ou
subitens.

Para a avaliação no âmbito da UNIOESTE, escolhemos uma das
subpolíticas ou subitem que compõe um dos Projeto Atividade:

Projeto Atividade: Alunos Formados pela UNIOESTE.
Subitem escolhido: Acompanhamento de Obras.
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A decisão por analisar este subitem se deu em função do momento
de pandemia devido a COVID-19 e a consequente paralisação das demais
atividades presenciais no âmbito da universidade, que impactam diretamente
no desempenho da universidade. Assim a opção por avaliar este subitem deve-

se ao fato de ter sido, dentre os demais, um dos menos afetados, o que pode
nos dar um diagnóstico mais fidedigno.

Os pontos a serem avaliados para o subitem "Acompanhamento
de obras na Unioeste" são:

a) Cumprimento do estabelecido na LOA;

b) Efetiva execução das obras;
c) Cumprimento dos prazos;
d) Execução financeira (prevista/realizada).

a) Cumprimento da LOA/2020.

A LOA/2020, traz a seguinte especificação no que se refere a
"Obras" para a Unioeste
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Já o quadro de execução das obras na Unioeste é o seguinte:

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Mesorreg
iões

Municipi
0 Especificação Unidade Qtde Tota I ontrato n ontratad

inicio
Vigência

Termino

OESTE Cascavel

Ampliar, modernizar e
recuperar o campus
de Cascavel (Em
Elaboração)

m* 20 105.000,00 004/2019

Diarc
Engenhari
a e Pré
Fabricado
s LTDA

29/04/201 9 24/03/2020

OESTE Cascavel

Ampliar, modernizar e
recuperar o prédio da
Reitoria (Em
Elaboraçao)

20 85.000,00

OESTE

OESTE

Foz do
iguaçu

Marechal
Cándido
Rondon

Ampliar, modernizar e
recuperar o campus
de Foz do Iguaçu (Em
Elaboração)

Ampliar, modernizar e
recuperar o campus
de Marechal C.
Rondon (Em
Elaboraçao)

m*

m'0
20

105.000,00

125.000,00

001/2020

Construto
ra Reche
e Razente
Eirele
EPP

Construto
ra Geram
Ltda - ME

19/02/2020

08/1 0/201 8

19/02/2021

21/03/2020

Empresa

020/2019 Ricardo
Zenatti
Ltda.

19/11/2019 18/03/2020

OESTE
Marechal
Cándido
Rondon

m* 014/2020

Construto
ra Vale
Oeste
Ltda-
EPP

20/05/2020 20/05/2021

OESTE
Marechal
Cándido
Rondon

KVA
Contrutor

020/2020 a
Dinâmica
Ltda

04/08/2020 01/04/2021

OESTE
Marechal
Cándido
Rondon

m'onstruto
007/2020

Oeste
Ltda-
EPP

08/07/2020 04/05/2021

OESTE Toledo

Ampliar, modernizar e
recuperar o campus
de Toledo (Em
Elaboração)

m'0 125.000,00 014/2019

CRP
Construto
ra de
Obras
Ltda-ME

25/04/2018 23/09/2020

OESTE

SLIDOES
TE

Francisco
Beltrão

Ampliar, modernizar e
recuperar o campus
de Francisco Beltrao
(Em Elaboração)

m'0 105.000,00

20/2017

Aliança
Engenhari
ae
Assessori
a Ltda-
EPP

03/01/201 8 12/01/2020



Código da Obra

Oata 29/11/2019 18/12/2019

4.1 4.2 4.3 4.4
05/12/2019 26/09/2019

Antes
de 2020

Medição n da Medi ão
% de execu ão 64,48

12
75,08 22,56

14
91,65

Valor Processado

Oata
Medição n'a Medi ão

Jan/Fev

2.589.621,22
28/02/2020

10

1.871.316,07
05/02/2020

13
21/01/2020

332.729,76 1.055.971,25
05/12/2019 26/09/2019

14

% de execu ão 95,88 90,53 26,32 22,56 91,65

Valor Processado

Oata

3.850.459,04
24/03/2020 22/04/2020

2.256.251,52
30/03/2020

12.840,00
18/03/2020

332.729,76 1.055.971,25
11/03/2020 26/09/20 19

Medição n da Medi ão
Mar/Abr

% de execu ão 100 13,86
14
100 100 28,03

14
91,65

Valor Processado

Oata

4.015.960,53 94.169,49
19/06/2020

2.492.377,61 48.788,52
30/06/2020

413.383,33 1.055.971,25
25/05/2020 26/09/2019

Medição n'a Medi ão
Mai/Jun

%deexecu ão 26,83 13,66 38,27
14

91,65

Valor Processado

Oata

182.223,86
19/08/2020

46.316,40
04/08/2020 1 3/08/2020

564.359,33 1.055.971,25
07/07/2020 26/09/2019

Medição n da Medi ão
Jul/Ago

% de execu ão 52,74 26,72 1,76 53,35
14

91,65

Valor Processado 358.249,35 90.609,93 8.561,81 786.728,63 1.055.971,25
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b) Efetiva execução das obras;

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Da análise do contido na LOA/2020 e a efetiva realização das obras,
pode-se afirmar que:

Obra n'01: Ampliar, modernizar e recuperar o Campus de Cascavel.
A obra foi concluída em 24/03/2020.
Essa obra foi iniciada ainda o ano de 2019, e o orçamento previsto na

LOA/2020 de R8 105.000,00 (cento e cinco mil), não se mostrou real, uma vez

que durante o ano de 2020, para a conclusão da obra, foram gastos R$
1.426.339,31(Um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e
nove reais e trinta e um centavos).

Outra incongruência diz respeito a metragem prevista na LOA/2020, de
apenas 20m', que não se mostrou real.

Obra n'02: Ampliar, modernizar e recuperar o Campus de Foz do
Iguaçu.
Essa obra foi iniciada em 19/02/2020. Desde o início da obra até o mês

de agosto/2020, foram investidos R$ 358.249,35 (Trezentos e cinquenta e oito
mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Como pode-
se observar, bem acima do previsto na LOA/2020 de R8 105.000,00 (cento e
cinco mil reais).

No tocante a metragem, de 20m~ previstos na LOA/2020, mostra-se fora
da realidade.

Obra n': Ampliar, modernizar e recuperar o Campus de Francisco
Beltrão.
Essa obra, embora prevista não foi executada.
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Cândido Rondon.
Essa obra foi subdividida em várias outras obras dentro da unidade,

sendo elas 4; 4.1;4,2; 4.3 e 4.4.
~ Obra de n' iniciou-se em 08/10/2018 e foi concluída em 21/03/2020,

tendo sido investido neste ano o valor de R$ 621.061,54.
~ Obra 4.1 se iniciou em 19/11/2019 e foi concluída em 18/03/2020,

sendo investido, esta obra em 2020, o montante de RS 61.628,52.
~ Obra n 4.2, se iniciou em 20/05/2020, e tem previsão de conclusão

para 20/05/2021. Até o momento foram investidos nessa obra R8
136.926,33.

~ Obra n'.3 iniciou em 04/08/2020 com previsão de término para
01/04/2021, porém até o momento não houve investimentos na
referida obra.

~ Obra 4.4, iniciada em 08/07/2020 com previsão de conclusão para
04/05/2021 e, foram investidos até o momento, o valor de R$ 8.561,81.
Para as obras com código 4, 4.1;4.2; 4.3 e 4.4, foi previsto na LOA/2020

o montante de R$ 125.000,00 e a metragem total de 20m', no entanto isso se
mostrou muito aquém do realizado, conforme demonstrado.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
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Obra n'04: Ampliar, modernizar e recuperar o Campus de Marechal

Obra n': Ampliar, modernizar e recuperar o Campus de Toledo. Essa
obra também foi subdividida em:

~ Obra n', foi iniciada em 25/04/2018 e tem previsão de conclusão em

23/09/2020 (tramita novo aditivo de prazo para mais 90 dias). Neste
ano foram investidos nessa obra R8 453.998,87.

~ Obra n'.1, iniciou-se em 03/01/2018 com previsão de término para
12/01/2020. No presente ano não houve nenhum investimento na
obra, uma vez que foi abandonada pela construtora e a Unioeste in ciou
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um Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor da empresa.

Há previsão para retomada da obra ainda este ano.

Obra n'06: Ampliar, modernizar e recuperar o prédio das Reitoria.

Essa obra não foi realizada.
Essa obra, embora prevista não foi executada.

c) Cumprimento dos prazos

No que se refere aos cumprimentos dos prazos para a execução das

obras, observa-se que todas as obras estão sendo executadas dentro dos

prazos previstos. A exceção é a obra 5.1, com 91,65% concluída, que foi

abandonada pela Construtora e que sofre procedimento administrativo em seu
desfavor em função do abandono da obra. Há previsão de retomada e
conclusão da obra ainda em 2020.

d) Execução financeira (prevista/realizada).

De acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento, a incongruência em

relação ao previsto na LOA/2020 e o realizado pela universidade, se dá em

função de que, em 2018 quando do preenchimento da LOA para 2019, não
havia previsão de Receitas para tal execução. Assim a previsão de metragem
ocorre em função somente de adaptação e reformas do espaço fisico. No

entanto, em 2019 ocorreram a liberação de Recursos financeiros do Tesouro
e Recursos de Convênio Federal para a execução de obras anteriormente
previstas.

Para o cálculo do índice para o subitem "Acompanhamento de obras na
Unioeste, utilizamos a fórmula para aferir o resultado de eficácia e
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cumprimento das ações previstas na LOA/2020, do Guia Prático de

ÍNDICE DE EFICÁCIA INDIVIDUAL DAS OBRAS NA UNIOESTE
MRPA Meta realizada or ro'eto atividade 3.512.449,98

IEIM = 54,04
MPPA (Meta prevista por projeto/atividade

65.000,00
Gestão de Eficácia da Ação = índice i al ou maior a 0,9
Gestão de Parcialmente Eficaz da Anão = índice i ual ou maior a 0,5 e menor a 0,9
Gestão Ineficaz = índice menor ue 0,5.
Fonte: MRPA —Balancete de Verificação
MPPA: LOA 2020

Seguindo-se a metodologia indicada, a fórmula aplicada indica o índice
de 54,04%, ou seja, Gestão eficaz da Ação. 0 valor realizado bem superior em
relação ao previsto, que diz respeito a liberação de recursos para obras
previstas em anos anteriores e que compõem o montante realizado e não
previsto na LOA/2020.

De todo modo, após análise do Subitem da Política Pública "Alunos
Formados pela UNIOESTE", pode-se afirmar que há uma Gestão eficaz da
ação.

Cascavel, 01 de outubro de 2020.

JAN I
Agen
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RA TURATT6 MARIGA
te de Controle Interno


