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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 135, DE 22 DE ABRIL DE 2021

  

Dispõe sobre a alteração na designação de
servidores para realização das etapas
de exame, consolidação ou revogação dos
atos norma�vos previstos no Decreto nº
10.139/2020.

A VICE-REITORA, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de
20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e a Portaria nº 369, de 1º de abril de
2020, publicado no DOU de 2 de abril de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando o que estabelece o Decreto Nº 10.139, de 28 de novembro de 2019;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.408683/2020-88, resolve:

 

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, sob a coordenação do primeiro, para a
realização das etapas de exame, consolidação ou revogação dos Atos Norma�vos publicados por meio da
Portaria Reitoria nº 411, de 30 de setembro de 2020, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira:

 

MEMBROS REPRESENTAÇÃO
Antônio Adriano Semião Nascimento Superintendência de Gestão de Pessoas

Irany Rodrigues Barbosa Gabinete da Reitoria
Josely dos Santos Alves Gabinete da Reitoria

Tecla Lorena Albuquerque da Silva Pró-Reitoria de Administração
Ana Ke�lla do Amaral Cavalcante Pró-Reitoria de Administração

Itamir Vieira Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura
Paulo Roberto Pinheiro Silva Junior Coordenação de Logís�ca/ Pró-Reitoria de Administração

Paula Andrezza Pinheiro de Sousa Medeiros Pró-Reitoria de Planejamento
Sara Suhe� Camelo Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza

Jose Verissimo do Nascimento Filho Pró-Reitoria de Graduação
Talita Mara Mar�ns da Silva Sistema de Bibliotecas da Unilab

Gerdiani da Silva Moura Diretoria de Tecnologia da Informação
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Thiago Campos dos Santos Diretoria do Campus dos Malês
Isabela Nascimento dos Santos Diretoria do Campus dos Malês

Adriana de Melo Barros Ouvidoria
Maria Josimeire Ba�sta Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s

João Felipe Rodrigues do Nascimento Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior
Danyelle de Lima Teixeira Ins�tuto de Educação Aberta e a Distância

Lucas Lucena da Silva Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável
Itelvina Elias Silvestre Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas

 

Art. 2º As diretrizes para revisão e consolidação dos atos norma�vos da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira estão dispostas na Portaria Reitoria nº 033, de 04 de
fevereiro de 2021.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua assinatura, revogando, a par�r desta
data, a Portaria Reitoria nº 099, de 19 de março de 2021.

 

 

Profa. Cláudia Ramos Carioca
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 23/04/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267433 e
o código CRC B2E17D85.

 
 

Referência: Processo nº 23282.408683/2020-88 SEI nº 0267433

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 136, DE 23 DE ABRIL DE 2021

  

Dispõe sobre a Comissão Verificação
Recursal de Validação e Verificação (CRVV),
para os trabalhos do dia 30 de abril de
2021, às 09 horas, no Auditório do Bloco
Administra�vo 2, no Campus da Liberdade.

A VICE-REITORA, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de
20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e a Portaria nº 369, de 1º de abril de
2020, publicado no DOU de 2 de abril de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando a Resolução Ad Referendum Consepe, Nª 46/2019, Art 2º, § 1º;

Considerando o que consta no processo nº 23282.005530/2021-63, resolve,

 

 

Art. 1º Ins�tuir a Comissão Recursal de Verificação e Validação (CRVV), para os trabalhos
do dia 30 de abril de 2021, às 09 horas, no Auditório do Bloco Administra�vo 2, no Campus da Liberdade,
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do
primeiro:

                         Membros Titulares:

                         Evaldo Ribeiro Oliveira (Unilab)

                         Joserlene Lima Pinheiro (Unilab)

                         Carolina Maria Costa Bernardo (Unilab)

                         Membros Suplentes:

                         Monica Saraiva Almeida (Unilab)

                         Rosangela Ribeiro da Silva (Unilab)
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

                                       

                                                                                           

Profa. Cláudia Ramos Carioca
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 23/04/2021, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267917 e
o código CRC 526418C2.

 

Referência: Processo nº 23282.005530/2021-63 SEI nº 0267917

Criado por luciahelena, versão 3 por luciahelena em 23/04/2021 09:26:33.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

 

 PORTARIA REITORIA Nº 137   DE  26       DE ABRIL DE 2021. 

 

 

Dispõe sobre substituição por período de servidor. 

 

 

A VICE-REITORA, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 

INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de 

julho de 2010, e a Portaria n° 369, de 1º de abril de 2020, publicado no DOU de 2 de abril de 

2020, do Ministério da Educação; 

 

Considerando o que consta no Processo 23282.005586/2021-18, 

 

RESOLVE:                                                                     

 

Art.1º Designar a servidora REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA, matrícula SIAPE: 

2219672, para assumir as funções da Superintendência de Gestão de Pessoas, código CD-03, 

por motivo de férias do titular, ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO, matrícula 

SIAPE: 2144663, no período de 26/04/2021 a 29/04/2021. 

Art.2º Esta portaria conta seus efeitos a partir do dia 26/04/2021. 

 

Publique-se. 
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 145, DE 29 DE ABRIL DE 2021

  Dispõe sobre a revogação da Portaria GR
Nº 120, de 26 de agosto de 2011.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA  INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando o que estabelece o Decreto Nº 10.139, de 28 de novembro de 2019;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.005033/2021-65, resolve:

 

 

Art. 1º Revogar a Portaria GR Nº 120, de 26 de agosto de 2011, que versa sobre a fixação
da quan�dade e dos valores de bolsas do Programa Integrado de Bolsas (PIB) para o ano de 2011.

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
29/04/2021, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0271267 e
o código CRC 7F102A3D.

 

Referência: Processo nº 23282.005033/2021-65 SEI nº 0271267

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 146, DE 29 DE ABRIL DE 2021

  
Dispõe sobre a alteração na
Portaria Reitoria nº 497, de 26 de
novembro de 2020.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA  INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando o disposto na Instrução Norma�va SGDP/ME nº 37, de 25 de março de 2021,
publicada no D.O.U. de 25 de março de 2021;

Considerando o que consta no processo SEI nº 23282.413378/2020-16, resolve:

 

Art. 1º  O ar�go 12 da Portaria Reitoria nº 497, de 26 de novembro de 2020, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 12 ...............................................................

...............................................................

IV - servidores que u�lizam transporte público cole�vo nos deslocamentos para os locais
de trabalho.

...............................................................

§ 3º O disposto nos incisos I a IV não se aplica aos servidores de saúde e segurança, bem
como aos serviços essenciais de acordo com esta Portaria, quando haja a necessidade da prestação do
serviço con�nuo presencialmente.

§ 4º Entende-se por transporte público cole�vo, de que trata o inciso IV do caput, o ônibus
�po urbano, o trem, o metrô, e os transportes marí�mos, fluviais e lacustres, desde que reves�dos das
caracterís�cas de transporte de massa.

............................................................... (NR)

Art. 24 Os dirigentes de unidade, ou pessoa por ela designada, deverão enviar a
quan�dade total de servidores que se encontram em regime de trabalho presencial e remoto ou em
programa de gestão, conforme orientações da Superintendência de Gestão de Pessoas obrigatoriamente
até meio-dia (doze horas) de cada sexta-feira ou, caso esse dia seja feriado ou recesso administra�vo,
até meio-dia (doze horas) do dia anterior, resguardadas as informações pessoais e sigilosas (NR).
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..............................................................."

 

Art. 2º Permanecem inalteradas as disposições da Portaria Reitoria nº 108, de 31 de Março
de 2021.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par�r do dia 3 de de maio de 2021.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
29/04/2021, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0271406 e
o código CRC 0FCCEC62.

 

Referência: Processo nº 23282.413378/2020-16 SEI nº 0271406

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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SUPERINTENDÊNCIA 
DE GESTÃO DE 
PESSOAS 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

                                                                  

 PORTARIA SGP Nº   206, DE   27 DE   ABRIL DE 2021. 

 

Dispõe sobre substituição por motivo de licença 

gestante. 

 

 

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DA 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 137, de 26/04/2021, considerando 

as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 

de 07/08/2018, no uso das atribuições a ela conferidas, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Designar as servidoras abaixo para assumir as funções do cargo de Gerente da 

Divisão de Contabilidade, código FG-01, por motivo de licença gestante da titular, 

LUDMILA GONÇALVES LOPES FERREIRA, matrícula SIAPE: 2144653, nos 

períodos que seguem: 

Servidor (a) Siape Período de Substituição 

Francisco Antunes de Oliveira Júnior 2354073 03/05/2021 a 14/05/2021 

Jaderlano de Lima Jardim 3110525 17/05/2021 a 01/06/2021 

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de 03/05/2021. 

 

 

 

Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima 
Superintendência de Gestão de Pessoas, em exercício 
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

  

  

PORTARIA Nº 207, de 27 de abril de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  IGOR XIMENES
GRACIANO.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 137, de 26/04/2021, no uso das atribuições a ela conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.000392/2021-90

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente    IGOR XIMENES GRACIANO, matrícula SIAPE nº 1116802,
Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe C, nível I,
para Professor Adjunto, Classe C, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 04 de maio de 2021.

Publique-se. 

 

 

Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima
Superintendente de Gestão de Pessoas em exercício

 

Documento assinado eletronicamente por REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, SUBSTITUTO(A), em 27/04/2021, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0270140 e
o código CRC 1811E4A2.

 

Referência: Processo nº 23804.000392/2021-90 SEI nº 0270140

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270146 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310636&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

  

  

PORTARIA Nº 208, de 27 de abril de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  JEFERSON FALCAO DO
AMARAL.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 137, de 26/04/2021, no uso das atribuições a ela conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.003619/2021-95

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente    JEFERSON FALCAO DO AMARAL, matrícula SIAPE nº
2121631, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 16 de abril de 2021.

Publique-se. 

 

 

Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima
Superintendente de Gestão de Pessoas em exercício

Documento assinado eletronicamente por REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, SUBSTITUTO(A), em 27/04/2021, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270146 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310636&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0270146 e
o código CRC 3E1819E7.

 

Referência: Processo nº 23282.003619/2021-95 SEI nº 0270146

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270155 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310645&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

  

  

PORTARIA Nº 209, de 27 de abril de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  FRANCISCA ROSALIA
SILVA MENEZES.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 137, de 26/04/2021, no uso das atribuições a ela conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.004394/2021-94

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente    FRANCISCA ROSALIA SILVA MENEZES, matrícula SIAPE nº
2130819, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 09 de junho de 2021.

Publique-se. 

 

 

Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima
Superintendente de Gestão de Pessoas em exercício

Documento assinado eletronicamente por REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, SUBSTITUTO(A), em 27/04/2021, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270155 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310645&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0270155 e
o código CRC C685C79D.

 

Referência: Processo nº 23282.004394/2021-94 SEI nº 0270155

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270157 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310647&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

  

  

PORTARIA Nº 210, de 27 de abril de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  LIGIA MARIA
CARVALHO SOUSA CORDEIRO.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 137, de 26/04/2021, no uso das atribuições a ela conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.002710/2021-93

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente LIGIA MARIA CARVALHO SOUSA CORDEIRO, matrícula SIAPE
nº 18034810, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Associado,
Classe D, nível I, para Professor Associado, Classe D, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012,
alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-
MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 06 de maio de 2021.

Publique-se. 

 

 

Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima
Superintendente de Gestão de Pessoas em exercício

 

Documento assinado eletronicamente por REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, SUBSTITUTO(A), em 27/04/2021, às 10:47, conforme



27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270157 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310647&infra_sist… 2/2

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0270157 e
o código CRC 1B071683.

 

Referência: Processo nº 23282.002710/2021-93 SEI nº 0270157

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270158 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310648&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

  

  

PORTARIA Nº 211, de 27 de abril de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre promoção funcional do(a)
servidor(a) docente   KARINE CRISTIANE DE
OLIVEIRA SOUZA.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 137, de 26/04/2021, no uso das atribuições a ela conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.002558/2021-49

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente KARINE CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA, matrícula SIAPE nº
 1015750, Promoção Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível IV, para Professor Associado, Classe D, nível I, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada
pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e
Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 15 de março de 2021.

Publique-se. 

 

 

Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima

Superintendente de Gestão de Pessoas em exercício

Documento assinado eletronicamente por REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, SUBSTITUTO(A), em 27/04/2021, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270158 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310648&infra_sist… 2/2

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0270158 e
o código CRC A31CAF51.

 

Referência: Processo nº 23282.002558/2021-49 SEI nº 0270158

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270159 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310649&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

  

  

PORTARIA Nº 212, de 27 de abril de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre promoção funcional do(a)
servidor(a) docente   REBECA DE
ALCÂNTARA E SILVA MEIJER.

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 137, de 26/04/2021, no uso das atribuições a ela conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.003636/2021-22

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente REBECA DE ALCÂNTARA E SILVA MEIJER, matrícula SIAPE nº
1579329, Promoção Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível IV, para Professor Associado, Classe D, nível I, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada
pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e
Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 04 de junho de 2021.

Publique-se. 

 

 

Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima
Superintendente de Gestão de Pessoas em exercício

Documento assinado eletronicamente por REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, SUBSTITUTO(A), em 27/04/2021, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


27/04/2021 SEI/UNILAB - 0270159 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310649&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0270159 e
o código CRC 47CAF71A.

 

Referência: Processo nº 23282.003636/2021-22 SEI nº 0270159

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

(UNILAB) 

 

PORTARIA SGP Nº    214 , DE  27    DE ABRIL DE 2021. 

 

Dispõe sobre substituição por motivo de 

férias. 

 

 

A SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DA 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 137, de 26/04/2021, 

considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, 

publicada no DOU nº 183 de 07/08/2018, no uso das atribuições a ela conferidas, 

 

RESOLVE:  

 

Art.1.º Designar a servidora KALINE ARAÚJO MENDES DE SOUZA, matrícula 

SIAPE Nº 2335614, para assumir as funções de Coordenadora do Núcleo de Línguas - 

ILL, código FG-01, por motivo de função férias da titular ANA CRISTINA CUNHA 

DA SILVA, matrícula SIAPE: Nº 1356140 no período de 27/04/2021 a 19/05/2021. 

 

Art.2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de 27/04/2021. 

Publique-se. 

 

 

Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima 
Superintendência de Gestão de Pessoas, em exercício 

 

 

 



 

  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA   
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AUDITORIA 

INTERNA 

  

       

  

       

 INTERNACIONAIOS 



UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PROCESSO Nº 23282.002148/2021-06

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO Nº 2021.1

Ação nº 01 - PAINT 2021

EXERCÍCIO: 2021

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Avaliação do cumprimento das normas vigentes nos processos de contratação.

POR QUE ESSE TRABALHO FOI REALIZADO?

O trabalho foi realizado em obediência ao Plano Anual de Auditoria de 2021.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN?

Constatou-se  que  a  Diretoria  do  Campus  dos  Malês  cumpre  as  normas  vigentes  nos  processos  de
contratação, ressalva-se as incoerências constatadas e apresentadas no relatório.

1. INTRODUÇÃO

Versa este relatório sobre a auditoria de avaliação do cumprimento das normas vigentes nos processos de
contratação da Unilab, conforme previsão no Plano Anual de Auditoria de 2021.

Os trabalhos ocorreram durante o meses de fevereiro e março de 2021.

Conforme Ordem de Serviço (OS) Nº 02/2021/AI-UNILAB, a equipe designada para realizar a auditoria foi
composta apenas pelo Auditor Marcondes Chaves de Souza.

Os exames de auditoria foram realizados em amostra selecionada com base na avaliação preliminar dos
controles internos das unidades que gerencia os processos de compras, na materialidade e na relevância,
tendo sido avaliado o conteúdo dos documentos u�lizados para formalização das fases interna e externa
das compras e contratações realizadas em 2020, em especial: o Documento de Oficialização da Demanda,
os Estudos Técnicos Preliminares,  o Termo de Referência,  o valor es�mado da contratação, o Edital  de
Licitação,  os  documentos  gerados  pelo  pregoeiro  quanto à  regularidade na instrução e  legalidade dos
procedimentos adotados, até a assinatura do contrato.

Os processos de compras potencialmente abrangidos nesta ação de auditoria foram os gerenciados pela
Pró-reitoria  de Administração -  Proad,  pela Pró-reitoria  de Planejamento -  Proplan e pela Diretoria  do
Campus dos Malês.

Após  análise  preliminar  dos  controles  internos  das  unidades  supracitadas,  verificou-se  que  a  Proad
apresenta controles, polí�cas e ro�nas melhor estabelecidas. Além disso, na Proad se observa a melhor
exper�se relacionada ao tema de compras públicas.



Destaca-se  que  há  um  Auditor  entre  os  membros  que  compõe  a  equipe  atuante  nas  compras  e
contratações gerenciadas pela Proad. Dessa forma, considerando a exper�se do servidor e as competências
do  cargo  de  Auditor,  nos  processos  de  compras  e  contratações  gerenciados  pela  Proad  é  possível  a
realização  de  a�vidades  de  auditorias  preven�vas,  concomitantes  e  posteriores  com  maior  nível  de
detalhamento e, consequentemente, melhores contribuições nos controles internos da unidade.

Adiciona-se  que  esta  ação  de  auditoria  foi  realizada  por  apenas  um  auditor.  Tal  limitação  impactou
nega�vamente na quan�dade de processos selecionados para análises.

Por todo exposto, a amostra da auditoria está sinte�zada na tabela abaixo, a qual evidencia os Processos
Sei analisados, sem prejuízo de análises baseadas em outros Processos e Documentos Sei complementares
à amostra.

Licitação

Objeto Valor adjudicado Processo SEI

Contratação sob demanda de empresa especializada
na prestação de serviço de fornecimento de refeições
prontas  transportadas,  para  o  refeitório  da
Universidade  da  Integração  Internacional  da
Lusofonia  Afro-Brasileira  (UNILAB),  Campus  dos
Malês  –  São  Francisco  do  Conde/BA,  com
CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO.

R$ 1.305.600,00 23804.400049/2020-61

Contratação de empresa para execução de serviços
comuns  de  engenharia,  não  con�nuos,  incluindo
material  e  mão  de  obra,  visando  atender  às
demandas de adaptações de ambientes de trabalho,
estudo e convivência dos campi da UNILAB.

R$ 2.635.000,00 23282.411326/2020-05

Neste  relatório  são  apresentadas  as  constatações,  análises  e  recomendações  referente  ao
processo 23804.400049/2020-61 gerenciado pela Diretoria do Campus dos Malês.

2. QUESTÕES DE AUDITORIA

Os exames de auditoria foram orientados pelo Programa de Auditoria, no qual consta o período, o obje�vo,
o escopo do trabalho, a equipe destacada, além das seguintes questões de auditoria:

O Estudo Técnico Preliminar está adequado ao objeto a ser contratado?

O Termo de Referência ou Projeto Básico apresenta os elementos necessários para a apresentação
das propostas e execução contratual?

Os procedimentos para realização da licitação atenderam aos disposi�vos norma�vos?



3. RESULTADO DOS EXAMES

3.1. CONSTATAÇÃO  01  (23804.400049/2020-61):  Ausência  de  profissional  técnico  habilitado
como membro da equipe de planejamento e de fiscalização da contratação (0088263).

O objeto do processo é a contratação dos serviços de preparo e transporte de refeições, observa-se que o
mérito técnico do objeto da contratação compete ao profissional nutricionista.

3.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“A única nutricionista do Campus dos Malês foi redistribuída no ano de 2019 e, desde então, não
possuímos  nenhum  profissional  na  área  lotado  no  Campus.  Foi  sugerido  a  nomeação  de  um
profissional nutricionista lotado no Ceará para par�cipar do planejamento e fiscalização do contrato,
mas a sugestão não foi  atendida. Por se tratar de um serviço essencial  para o funcionamento do
Campus, não seria admissível suspender a elaboração da licitação e a fiscalização do contrato até que
o cargo de nutricionista fosse reposto.

Embora não tenha sido elaborado por um nutricionista, todo o processo foi subme�do à avaliação da
servidora  NATALIA  CALDAS  MARTINS  SALES,  NUTRICIONISTA,  lotada  na  Divisão  de  Alimentação  e
Nutrição (DAN) 0112776, da Unilab Ceará, que emi�u despacho aprovando o conteúdo do Termo de
Referência.

Em relação a ausência de profissional nutricionista no Campus, a SGP e REITORIA já foram acionados e
estamos aguardando a aprovação da LOA para a contratação. Já temos código de vaga e estudo para
reaproveitamento de aprovados em concurso.”

3.1.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

De fato observar-se limitação quan�ta�va do corpo técnico da equipe atuante na Diretoria.  A Diretora
buscou sanar tal dificuldade por meio do OFÍCIO Nº 1/2020/DCM (0086155) enviado á Superintendência de
Gestão de Pessoas - SGP, no qual solicita o provimento de um profissional nutricionista.

Levando em conta a limitação técnica, a Diretoria buscou apoio técnico com a Pró-Reitoria de Polí�cas
Afirma�vas e Estudan�s – Propae, unidade que possui nutricionistas em seu quadro técnico.

Vale destacar que a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, regulamenta e prevê a�vidades priva�vas ao
profissional nutricionista.

Considerando o mérito técnico previsto na citada Lei,  a auditoria se abstém de analisar se a avaliação
realizada pela nutricionista após elaboração dos estudos preliminares é suficiente para sanar a ausência
técnica observada no início do planejamento do processo de contratação.

3.1.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se  que  a  Diretoria  do  Campus  dos  Malês  e  demais  Unidades  Administra�vas  da  Unilab
indiquem servidor ou servidores ocupantes de cargo compa�vel, conforme regulamento da profissão, com
competências e conhecimentos técnicos necessários para compor a equipe de planejamento e fiscalização
da contratação.

3.2. CONSTATAÇÃO  02  (23804.400049/2020-61):  Mapeamento  de  riscos  relacionados  à
contratação insuficiente (0088473).

No processo consta o mapa de riscos, conforme determina a IN nº 5/2017. No entanto, é improvável que
apenas três riscos possam impactar o bom andamento do processo licitatório.



3.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“A elaboração do mapa de risco obedece critérios bastante subje�vos  e a definição dos riscos para
uma contratação tão específica quanto essa talvez não tenha sido exaurida durante o processo de
planejamento, mas como o processo ainda não resultou em um CONTRATO, este será revisto, junto a
profissional nutricionista lotada no Ceará, para que seja definido novos riscos em relação às demais
fases do processo.”

3.2.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Conforme IN nº 5/2017, gerenciamento de riscos é “processo para iden�ficar, avaliar, tratar, administrar e
controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos obje�vos
da organização” e o mapa de riscos é o “documento elaborado para iden�ficação dos principais riscos que
permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mi�gação dos impactos”.

No art. 26 da IN nº 5/2017 consta que “o Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de
Riscos”.

Evidentemente que o processo de levantamento de riscos das contratações é subje�vo, já que os riscos
levam em conta aspectos administra�vos e, principalmente, técnicos inerentes ao objeto da contratação.

3.2.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se  à  Diretoria  do  Campus  dos  Malês  e  demais  Unidades  Administra�vas  promover  a
capacitação dos servidores em gerenciamento de riscos nas contratações públicas.

3.3. CONSTATAÇÃO  03  (23804.400049/2020-61):  Não  constam  os  nomes  dos  agentes
responsáveis pela elaboração do estudo preliminar (0094601).

3.3.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Por se tratar de um anexo do documento principal, Termo de Referência, não foi inserido a iden�ficação
dos responsáveis  pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar,  mas esse erro formal  será sanado em
despacho no processo.”

3.3.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

O estudo preliminar que consta no Sei 0094601 foi o primeiro documento com o nome “estudo preliminar”
incluído no processo. Depreende-se que ainda não havia uma minuta de Termo de Referência.

Cabe destacar a importância do estudo preliminar constante no Sei 0094601, já que o planejamento e a
execução da contratação foram pautados em aspectos administra�vos e técnicos inaugurados no estudo.

3.3.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Diretoria do Campus dos Malês estabelecer procedimentos e controles a fim de impedir a
repe�ção do erro constatado.

3.4. CONSTATAÇÃO 04 (23804.400049/2020-61): Não consta assinatura do agente responsável
pela  aprovação  da  pesquisa  de  preço  no  TERMO  DE  RESPONSABILIDADE  SOBRE  PESQUISA  DE



PREÇOS (0094634; 0112902).

3.4.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“O erro formal em questão será sanado no processo.”

3.4.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A aprovação da pesquisa de preço não se trata de uma simples formalidade prevista em norma, mas sim de
um procedimento que visa mi�gar erros e impropriedades em uma das várias etapas que compõem o
processo de contratação.

Dessa forma, a ausência da assinatura no documento mencionado não representa apenas um erro formal,
mas de uma falha de procedimento de revisão.

No processo em análise, supõe-se que a revisão e aprovação não ocorrerão oportunamente.

3.4.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Diretoria do Campus dos Malês estabelecer procedimentos e controles a fim de impedir a
repe�ção do erro constatado.

3.5. CONSTATAÇÃO  05  (23804.400049/2020-61):  Dotação  orçamentária  solicitada
preliminarmente à elaboração do Termo de Referência.

3.5.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Um  dos  itens  obrigatórios  a  constar  no  Termo  de  Referência  é  a  indicação  dos  RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS para a aquisição/contratação e esta precisa ser informada em momento anterior à
elaboração do Termo de Referência, como de fato foi feito no processo. Despacho SETOR 0100618 de
11/02/2020 e Termo de Referência 0123272 de 09/04/2020.

A indicação da Dotação orçamentária que deve constar anteriormente à Elaboração do Termo de
Referência  não  se  confunde  com  a  Dotação  orçamentária  que  será  emi�da  no  momento  da
elaboração da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, está úl�ma ainda não foi elaborada, pois o
contrato não será assinado até que as a�vidades presenciais no Campus sejam reestabelecidas”.

3.5.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A indicação da dotação orçamentária é uma informação obrigatória que deve está con�da no Termo de
Referência. Após es�mar o valor da contratação da contratação, as informações da dotação orçamentária
foram  incluídas  no  TR,  conforme  demostrado  na  manifestação  da  unidade  auditada.  Assim,  não  se
vislumbra recomendação.

Cumpre esclarecer que a dotação realizada durante a fase interna do processo de contratação leva em
consideração o valor es�ma�vo. No entanto,  durante a fase externa é comum que o valor  ofertado e
negociado com a licitante vencedora seja menor que o valor es�ma�vo. De tal modo, é necessário realizar
a  atualização  do  valor  da  dotação  orçamentário  ao  preço  da  proposta  adjudicada  e  homologada  ao
vencedor do certame. A nota de empenho é emi�da na fase de empenho da despesa.

3.6. CONSTATAÇÃO 06 (23804.400049/2020-61): Termo de Referência elaborado por agente que



não possui habilitação técnica para especificar o objeto contratado.

O Termo de referência é um documento predominantemente técnico, de acordo com o Art. 3º, inciso IX do
Decreto nº 10.024/2019, e conforme Sei 0108407, o Termo de Referência foi elaborado por uma agente
ocupante do cargo de Assistente em Administração. Considerando que o objeto é a contratação de serviços
de  preparo  e  transporte  de  refeições  observa-se  que  o  mérito  técnico  compete  ao  profissional
nutricionista.

3.6.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“O Campus dos Malês não possui nenhum profissional nutricionista lotado no Campus, mas o processo em
questão  passou  por  apreciação  da  servidora  Nutricionista  NATALIA  CALDAS  MARTINS
SALES, NUTRICIONISTA, lotada na Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN) 0112776, da Unilab Ceará.”

3.6.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A Lei  nº 8.234,  de 17 de setembro de 1991,  regulamenta e prevê a�vidades priva�vas ao profissional
nutricionista.

Considerando o mérito técnico previsto na citada Lei, a auditoria se abstém em analisar se a apreciação
realizada  pela  nutricionista  é  suficiente  para  sanar  a  ausência  técnica  observada  no  planejamento  do
processo de contratação, na elaboração do estudo técnico preliminar e do Termo de Referência.

3.6.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se  que  a  Diretoria  do  Campus  dos  Malês  e  demais  Unidades  Administra�vas  da  Unilab
indiquem servidor ou servidores ocupantes de cargo compa�vel, conforme regulamento da profissão, com
competências e conhecimentos técnicos necessários para compor a equipe de planejamento e fiscalização
da contratação.

3.7. CONSTATAÇÃO  07  (23804.400049/2020-61):  Não  foi  iden�ficado  no  processo  o  Estudo
Técnico Preliminar com as alterações indicadas no Sei  0127412.

3.7.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“O Estudo Técnico Preliminar com as devidas alterações foi  inserido no processo com a nomenclatura
equivocada de TERMO DE REFERÊNCIA ALTERADO 0134935, o erro formal será sanado no processo com
despacho do servidor responsável.”

3.7.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Considerando a manifestação, a incoerência observada foi sanada pela unidade auditada. Em vista disso,
não se vislumbra recomendação.

3.8. CONSTATAÇÃO  08  (23804.400049/2020-61):  O  Termo  de  Referência  aprovado  pela
autoridade  competente  não  foi  assinado  pelo  agente  responsável  pela  elaboração  do  respec�vo
documento (0132574).



3.8.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Devido a  necessidade de alteração do documento diversos  Termos de Referência  foram inseridos  no
processo. O erro formal da falta de assinatura deste será sanado no processo com despacho do servidor
responsável.”

3.8.2. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Diretoria do Campus dos Malês estabelecer procedimentos e controles a fim de impedir a
repe�ção do erro constatado.

3.9. CONSTATAÇÃO 09 (23804.400049/2020-61): O Sei 0134935 foi nomeado como “Termo de
Referência Alterado”, porém o conteúdo do arquivo se refere a Estudos Preliminares.

3.9.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“O erro formal será sanado no processo com despacho do servidor responsável.”

3.9.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A incoerência observada foi sanada pela unidade auditada. Em vista disso, não se vislumbra recomendação.

3.10. CONSTATAÇÃO 10 (23804.400049/2020-61): Os documentos produzidos e recebidos durante
a sessão do pregão foram instruídos no processo em desacordo com a ordem cronológica dos eventos.

3.10.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Devido  ao  grande  volume  de  documentos  eles  foram  inseridos  no  processo  em  blocos  conforme  a
�pologia. Nos próximos processos usaremos o critério cronológico para inserir os documentos.”

3.10.2. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se aos pregoeiros e equipes de apoio que realizem a inclusão dos arquivos e documentos no
processo administração conforme ordem cronológica.

3.11. CONSTATAÇÃO 11  (23804.400049/2020-61):  Não  foi  iden�ficado  no  processo  a  Lista  de
Verificação, conforme Anexo II da ON SEGES n. 2/2016.

3.11.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“A falta da documentação será sanada pelo pregoeiro designado.”

3.11.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A Lista de Verificação é um artefato que proporciona qualidade na atuação administra�va, sendo uma
ferramenta que possibilita aos agentes realizar revisões que obje�vam evitar ou corrigir eventuais erros.



O Art. 1º da ON  SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016, prevê que “os pregoeiros e as equipes de apoio
deverão adotar nos processos de aquisição de materiais e serviços as listas de verificação constantes dos
Anexos I e II, visando o aperfeiçoamento dos procedimentos realizados nos pregões eletrônicos.”

3.11.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Diretoria do Campus dos Malês a u�lização das listas de verificação constantes dos Anexos
I e II da ON  SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016.

3.12. CONSTATAÇÃO 12 (23804.400049/2020-61): Não foi iden�ficada a publicação do resultado
do pregão, conforme exige a Art. 8º, caput e §1º, inc. IV da Lei nº 12.527/2011.

3.12.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Atendendo à orientação, o resultado da licitação foi enviado para publicação e sairá no seção 3, do DOU de
18/03/2021.”

3.12.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Preliminarmente cumpre esclarecer que a constatação não é uma recomendação.

A Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação – LAI, estabelece que:

“Art. 8º É dever dos órgãos e en�dades públicas promover, independentemente de requerimentos, a
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
cole�vo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

(...)

IV  -  informações  concernentes  a  procedimentos  licitatórios,  inclusive  os  respec�vos  editais  e
resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

(...)

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e en�dades públicas deverão u�lizar todos os
meios e instrumentos legí�mos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sí�os oficiais
da rede mundial de computadores (internet)."

A LAI se refere à divulgação de informações de interesse cole�vo em sí�o oficial.

3.12.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se  à  Diretoria  do  Campus  dos  Malês  realizar  a  publicação  no  sí�o  oficial  da  Unilab  das
informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respec�vos editais e resultados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente  ação  de  auditoria  teve  como obje�vo  avaliar  o  conteúdo  dos  documentos  u�lizados  para
formalização das  fases  interna e  externa de amostra  de licitações  realizadas  em 2020,  em especial:  o
Documento de Oficialização da Demanda, os Estudos Técnicos Preliminares, o Projeto Básico ou Termo de
Referência e o Edital de Licitação, em relação à regularidade na instrução e legalidade dos procedimentos
adotados, até a assinatura do contrato.

Foram iden�ficadas algumas inconformidades ou possibilidades de melhoria em relação ao processo de



licitação e contratação, todos relatados no relatório.

Espera-se que as recomendações finais expedidas promovam a reflexão e a tomada de providências por
parte das unidades responsáveis, a fim de melhorar os procedimentos de licitação e contratação.

Destaca-se que a par�cipação das unidades envolvidas na auditoria, por meio da resposta às Solicitações
de  Auditoria  ou  manifestando-se  por  ocasião  dos  Achados  preliminares,  enriquece  e  fortalece  as
conclusões da equipe de auditoria.

Por fim, a auditoria interna agradece a presteza e atenção dada pela Diretoria do Campus dos Malês.

É o relatório.

Redenção (CE), Brasil.

MARCONDES CHAVES DE SOUZA
Auditor

Documento assinado eletronicamente por MARCONDES CHAVES DE SOUZA, AUDITOR(A), em
13/04/2021, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0260961 e o código CRC 1D5B8394.

Referência: Processo nº 23282.002148/2021-06 SEI nº 0260961



UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PROCESSO Nº 23282.001918/2021-95

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2021.2

Ação nº 01 - PAINT 2021

EXERCÍCIO: 2021

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Avaliação do cumprimento das normas vigentes nos processos de contratação.

POR QUE ESSE TRABALHO FOI REALIZADO?

O trabalho foi realizado em obediência ao Plano Anual de Auditoria de 2021.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN?

Constatou-se que a Pró-reitoria de Planejamento e a Pró-reitoria de Administração cumpre as normas vigentes nos processos de contratação, ressalva-se as
incoerências constatadas e apresentadas no relatório.

1. INTRODUÇÃO

Versa este relatório sobre a auditoria de avaliação do cumprimento das normas vigentes nos processos de contratação da Unilab, conforme previsão no Plano
Anual de Auditoria de 2021.

Os trabalhos ocorreram durante o meses de fevereiro e março de 2021.

Conforme Ordem de Serviço (OS) Nº 02/2021/AI-UNILAB, a equipe designada para realizar a auditoria foi composta apenas pelo Auditor Marcondes Chaves de
Souza.

Os exames de auditoria foram realizados em amostra selecionada com base na avaliação preliminar dos controles internos das unidades que gerencia os
processos de compras, na materialidade e na relevância, tendo sido avaliado o conteúdo dos documentos u�lizados para formalização das fases interna e externa
das compras e  contratações realizadas em 2020,  em especial:  o  Documento de Oficialização da Demanda,  os  Estudos Técnicos  Preliminares,  o  Termo de
Referência, o valor es�mado da contratação, o Edital de Licitação, os documentos gerados pelo pregoeiro quanto à regularidade na instrução e legalidade dos
procedimentos adotados, até a assinatura do contrato.

Os processos de compras potencialmente abrangidos nesta ação de auditoria foram os gerenciados pela Pró-reitoria de Administração - Proad, pela Pró-reitoria
de Planejamento - Proplan e pela Diretoria do Campus dos Malês.

Após análise preliminar dos controles internos das unidades supracitadas, verificou-se que a Proad apresenta controles, polí�cas e ro�nas melhor estabelecidas.
Além disso, na Proad se observa a melhor exper�se relacionada ao tema de compras públicas.

Destaca-se que há um Auditor entre os membros que compõe a equipe atuante nas compras e contratações gerenciadas pela Proad. Dessa forma, considerando
a exper�se do servidor e as competências do cargo de Auditor, nos processos de compras e contratações gerenciados pela Proad é possível a realização de
a�vidades de auditorias preven�vas, concomitantes e posteriores com maior nível de detalhamento e, consequentemente, melhores contribuições nos controles
internos da unidade.

Adiciona-se que esta ação de auditoria foi realizada por apenas um auditor. Tal limitação impactou nega�vamente na quan�dade de processos selecionados para
análises.

Por todo exposto, a amostra da auditoria está sinte�zada na tabela abaixo, a qual evidencia os Processos Sei analisados, sem prejuízo de análises baseadas em
outros Processos e Documentos Sei complementares à amostra.

Licitação

Objeto Valor adjudicado Processo SEI

Contratação sob demanda de empresa especializada na prestação de serviço de
fornecimento  de  refeições  prontas  transportadas,  para  o  refeitório  da
Universidade da Integração Internacional  da Lusofonia Afro-Brasileira  (UNILAB),
Campus dos Malês – São Francisco do Conde/BA, com CONCESSÃO ONEROSA DE
USO DE ESPAÇO PÚBLICO.

R$ 1.305.600,00 23804.400049/2020-61

Contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, não
con�nuos, incluindo material e mão de obra, visando atender às demandas de

adaptações de ambientes de trabalho, estudo e convivência dos campi da UNILAB.
R$ 2.635.000,00 23282.411326/2020-05

Neste relatório são apresentadas as constatações, análises e recomendações referente ao processo 23282.411326/2020-05 gerenciado pela Proplan e pela
Proad.



2. QUESTÕES DE AUDITORIA

Os exames de auditoria foram orientados pelo Programa de Auditoria, no qual consta o período, o obje�vo, o escopo do trabalho, a equipe destacada, além das
seguintes questões de auditoria:

O Estudo Técnico Preliminar está adequado ao objeto a ser contratado?

O Termo de Referência ou Projeto Básico apresenta os elementos necessários para a apresentação das propostas e execução contratual?

Os procedimentos para realização da licitação atenderam aos disposi�vos norma�vos?

3. RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. CONSTATAÇÃO  01  (23282.411326/2020-05):  Indicação  do  procedimento  de  contratação  e  de  uma  provável  solução  à  demanda  anterior  à
elaboração dos Estudos Preliminares (0179995, 0180137).

No documento de formalização de demanda, o Pró-reitor de Planejamento indica que a contratação se dará por registro de preço e indica os membros que irá
compor a equipe de planejamento. No entanto, no Art. 3°,  inciso IV do Decreto nº 10.024/2019, consta que o Estudo Técnico Preliminar é o “documento
cons�tu�vo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser
resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência”

3.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

"A sugestão de solução apresentada no Documento de Formalização de Demanda 0179995 deve-se à semelhança do objeto em relação à solução adotada no
processo nº 23282.007076/2018-93."

3.1.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A IN SEGES/MP nº 05/2017 regulamenta que:

“Seção I

Dos Procedimentos Iniciais para Elaboração do Planejamento da Contratação

Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação consistem nas seguintes a�vidades:

I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo setor requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II, que contemple:

(...)

d) a indicação do servidor ou servidores para compor aequipe que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário, daquele a quem
será confiada a fiscalização dos serviços, o qual poderá par�cipar de todas as etapas do planejamento da contratação, observado o disposto no § 1º do art. 22;”

Já a IN ME nº 40/2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras,
estabelece no Art. 1º que:

“Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Norma�va, considera-se ETP o documento cons�tu�vo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que
caracteriza determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alterna�vas, escolhas, resultados pretendidos e demais caracterís�cas,
dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Ainda na IN ME nº 40/2020, observa-se que:

“Art.  5º Os ETP deverão evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução dentre as possíveis,  de modo a permi�r a avaliação da viabilidade técnica,
socioeconômica e ambiental da contratação.

Art. 6º Os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação.”

Dessa forma, observa-se que a escolha da solução ao problema a ser resolvido cabe à equipe de planejamento designada e não preliminarmente ao Pró-reitor de
Planejamento, conforme constatação

3.1.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se ao Pró-reitor de Planejamento se abster de indicar soluções ao formalizar as demandas nos processos de compras e contratações.

3.2. CONSTATAÇÃO 02 (23282.411326/2020-05): Ausência de levantamento de alterna�vas para a demanda.

3.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Conforme exposto no Estudo Técnico Preliminar 0193441, a equipe de planejamento não vislumbrou alterna�vas para o atendimento da demanda, jus�ficada
pela aplicabilidade imediata dos requisitos do sistema de registro de preços, uma vez que trata de possíveis contratações frequentes e cujo quan�dades não
podem ser definida previamente.”

3.2.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A IN ME nº 40/2020 estabelece que:

“Art. 7º Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes informações deverão ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital:

(...)

III - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alterna�vas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:

(...)

§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX e XIII do caput deste ar�go e, quando não contemplar os demais
elementos do caput, apresentar as devidas jus�fica�vas no próprio documento que materializa os ETP.

Conforme previsão norma�va, o disposto no inciso III do Art. 7º não é um elemento obrigatório, porém quando não contemplado deve ser apresentada a
jus�fica�va para tanto. De tal modo a equipe de planejamento procedeu. Em vista disso, não se vislumbra recomendação.



3.3. CONSTATAÇÃO 03 (23282.411326/2020-05): Não foi iden�ficada a es�ma�va da quan�dade dos serviços, conforme exige o Art. 24. § 5º, da IN Nº
5/2017 da SEGES/MP.

3.3.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Informamos que o disposi�vo citado foi revogado, conforme inciso I, art. 2°, da Instrução Norma�va n° 49, de 30 de junho de 2020.”

3.3.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

De fato o disposi�vo mencionado na constatação foi revogado pela IN ME nº 49/2020 de 30 de junho de 2020.

No entanto, a IN ME nº 40/2020, que entrou em vigor no dia 1º de julho de 2020, estabelece que:

“Art. 7º Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes informações deverão ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital:

(...)

V - es�ma�va das quan�dades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência
com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

(...)

§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX e XIII do caput deste ar�go e, quando não contemplar os demais
elementos do caput, apresentar as devidas jus�fica�vas no próprio documento que materializa os ETP.

Dessa forma, a es�ma�va das quan�dades a serem contratadas é um elemento obrigatório do Estudo Técnico Preliminar.

3.3.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se  às  equipes  de  planejamento  dos  processos  de  contratação  realizar  a  es�ma�va  das  quan�dades  a  serem  contratadas,  acompanhada  das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte e considerando a interdependência com outras contratações.

3.4. CONSTATAÇÃO 04 (23282.411326/2020-05): Não foi iden�ficada a natureza da ação que irá suportar a despesa decorrente da contratação e as
providências previstas no art.  16, incisos I  e II,  da Lei de Responsabilidade Fiscal,  com as premissas da es�ma�va de impacto orçamentário-financeiro e a
metodologia de cálculo u�lizada (art. 16, §2º, da Lei Complementar n.º 101/2000).

Cabe destacar que a constatação não se refere á dotação orçamentária preliminar ao processo licitatório, pois conforme art. 7º, §2º, do Decreto n.º 7.892/2013
"na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil". Ademais, a exigência do art. 16, §2º, da Lei Complementar n.º 101/2000 deveria ter sido observada, pois conforme Sei 0221843, 0221883, na
dotação realizada após a conclusão do processo licitatório foi u�lizado o código 449051 – obras e instalações, código des�nado à despesa de capital.

3.4.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

"A dotação orçamentária  apontada no Documento SEI  0221843 faz  referência  ao Plano de Trabalho Resumido (PTRES),  cujo  código apresentado indica  a  ação
orçamentária que suportará a despesa decorrente da contratação em questão. Todas as ações indicadas enquadram-se na categoria A�vidade, conforme classificação
definida pelo Poder Execu�vo Federal na Lei Orçamentária Anual de 2020 - LOA 2020 (disponível em <h�ps://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista
/orca/orcamento/OR2020/red_final/Volume_V.pdf>).

Nesse contexto, a Coordenação de Orçamento segue, no momento, o entendimento de que a declaração exigida no art. 16 da LRF “é cabível apenas quando ocorrer
ação governamental que acarrete aumento da despesa durante a execução orçamentária, quer seja de criação, expansão ou aperfeiçoamento, assim compreendida a
ação relacionada a projeto, incluindo também as a�vidades decorrentes, que geram despesas com a manutenção do produto ob�do” (Campello; Araújo, 2006).

As exigências do art. 16, incisos I e II, da LRF, conforme mencionado, se aplicariam apenas às licitações e contratações capazes de gerar despesas fundadas em ações
classificadas como projetos pela LOA. Os referidos disposi�vos, portanto, não se referem às despesas amparadas em ações classificadas como a�vidade.

As ações que amparam a presente despesa são classificada como a�vidade, portanto, as providências previstas no art. 16 da Lei Complementar  nº 101/2000 não
seriam exigidas para esta contratação.

Referência:

CAMPELLO, C. S. G.; ARAÚJO, C. F. S. Responsabilidade fiscal: adequação orçamentária e financeira da despesa. Responsabilidade Fiscal: Adequação Orçamentária e
Financeira da Despesa. 2006. 64 f. Monografia (Pós-Graduação em Contabilidade e Orçamento Público). Universidade de Brasília e Ins�tuto Serzedello Corrêa do TCU,
Brasília.

3.4.2. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que a Pró-reitoria de Planejamento informe nos processos de compras e contratações a natureza da ação que suporta a despesa decorrente das
contratações, realizando, a depender do caso, as providências previstas no art. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as premissas da es�ma�va
de impacto orçamentário-financeiro e a metodologia de cálculo u�lizada (art. 16, §2º, da Lei Complementar n.º 101/2000).

3.5. CONSTATAÇÃO 05 (23282.411326/2020-05): Discussão imper�nente ao obje�vo do processo administra�vo de contratação.

Constam no processo discussões sobre definição do pregoeiro designado. Vê-se como estranho ao processo de compra discu�r sobre habilidades e competências
de  pregoeiro  e  sobre  organização  administra�va  dos  setores  atuantes  nas  compras  e  contratações  (0205496,  0206534,  0207491,  0207492).  Ademais,  o
tratamento administra�vo à eventual indício de insubordinação de servidor (0207518) deve ser tratado em processo administra�vo com obje�vo e nível de
restrição dis�nto, já que o processo de compras após publicação do edital deve ser público. 

3.5.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A Coordenação de Logís�ca – Colog, subunidade vinculada à Proad, apresentou a seguinte manifestação:

“Informo que a atuação desta coordenação deve-se ao apoio operacional que a PROAD concedeu, em época, à PROPLAN e que não temos conhecimento quanto a
eventual processo de apuração quanto ao indício de insubordinação.”



Não houve manifestações adicionais.

3.5.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

O objeto do processo administra�vo é a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, não con�nuos, incluindo material e mão de
obra, visando atender às demandas de adaptações de ambientes de trabalho, estudo e convivência dos campi da UNILAB.

As discussões constantes nos documentos Sei (0205496, 0206534, 0207491, 0207492 e 0207518) são imper�nentes ao obje�vo do processo.

3.5.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Pró-reitoria de Administração e Pró-reitoria de Planejamento não incluir documentos e discussões estranhos aos processos de compras e
contratações.

3.6. CONSTATAÇÃO 06 (23282.411326/2020-05): Não foi iden�ficada a publicação do resultado do pregão, conforme exige a Art. 8º, caput e §1º, inc.
IV da Lei nº 12.527/2011.

3.6.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Informo que, conforme modalidade de licitação escolhida, Sistema de Registro de Preços - SRP, o primeiro instrumento a ser instaurado é a Ata de Registro de Preços.

Conforme  site  h�p://proad.unilab.edu.br/coord/colog/contratos-e-atas-de-registro-de-preco/atas-vigentes-da-unilab/,  encontra-se  devidamente  divulgada,  dentre
outras informações, os links de acesso ao processo de licitação e processo de gestão da contratação."

3.6.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Preliminarmente cumpre esclarecer que o resultado do pregão se dá com a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente.

A Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação – LAI, estabelece que:

“Art.  8º  É  dever  dos  órgãos  e  en�dades  públicas  promover,  independentemente de  requerimentos,  a  divulgação em local  de  fácil  acesso,  no âmbito  de  suas
competências, de informações de interesse cole�vo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

(...)

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respec�vos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

(...)

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e en�dades públicas deverão u�lizar todos os meios e instrumentos legí�mos de que dispuserem, sendo
obrigatória a divulgação em sí�os oficiais da rede mundial de computadores (internet)."

Assim, a LAI se refere à divulgação de informações de interesse cole�vo em sí�o oficial.

3.6.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Pró-reitoria de Administração que se realize a publicação no sí�o oficial da Unilab das informações concernentes a procedimentos licitatórios,
inclusive os respec�vos editais e resultados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente ação de auditoria teve como obje�vo avaliar o conteúdo dos documentos u�lizados para formalização das fases interna e externa de amostra de
licitações  realizadas  em 2020,  em especial:  o  Documento de Oficialização da  Demanda,  os  Estudos  Técnicos  Preliminares,  o  Projeto  Básico  ou Termo de
Referência e o Edital de Licitação, em relação à regularidade na instrução e legalidade dos procedimentos adotados, até a assinatura do contrato.

Foram iden�ficadas algumas inconformidades ou possibilidades de melhoria em relação ao processo de licitação e contratação, todos relatados no relatório.

Espera-se que as recomendações finais expedidas promovam a reflexão e a tomada de providências por parte das unidades responsáveis, a fim de melhorar os
procedimentos de licitação e contratação.

Destaca-se que a par�cipação das unidades envolvidas na auditoria, por meio da resposta às Solicitações de Auditoria ou manifestando-se por ocasião dos
Achados preliminares, enriquece e fortalece as conclusões da equipe de auditoria.

Por fim, a auditoria interna agradece a presteza e atenção dada pela Pró-reitoria de Planejamento e pela Pró-reitoria de Administração.

É o relatório.

Redenção (CE), Brasil.

MARCONDES CHAVES DE SOUZA
Auditor

Documento assinado eletronicamente por MARCONDES CHAVES DE SOUZA, AUDITOR(A), em 13/04/2021, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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