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Senhor José Carlos de Sá Júnior, 
 
1. Introdução 
 
Esta Nota de Auditoria apresenta considerações relativas a possíveis irregularidades          
apontadas no Parecer nº 235/2020/PF-IFPE/PGF/AGU, que trata da análise jurídica do           
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2020, referente à contratação de serviços de             
elaboração de projetos, fornecimento e instalação de geradores solares fotovoltaicos, para os            
Campi Abreu e Lima e Cabo de Santo Agostinho. 
 
Cabe esclarecer que a Nota de Auditoria é o documento destinado a dar ciência aos gestores                
de impropriedades e irregularidades constatadas pela Auditoria Interna. É concebida em razão            
da gravidade do achado, o que exige uma atuação mais imediata por parte da Auditoria               
Interna. 
 
Ressaltamos que as recomendações propostas por esta Auditoria Interna serão objeto de            
monitoramento, cujo propósito é verificar se as medidas implementadas pela gestão foram            
suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada. No caso de desatendimento            
persistente das recomendações, e considerando a gravidade do achado, a Auditoria Interna            
fará o encaminhamento para providências a outras instâncias competentes, conforme o caso. 

 



 
Por fim, informamos que as folhas indicadas ao longo desta Nota de Auditoria considerou o               
Processo nº 23294.022580.2019-51 digitalizado em PDF crescente, disponibilizado pela         
Pró-Reitoria de Administração (PROAD) em 16 de outubro de 2020. 
 
2. Constatação 
 
Fragilidades na definição dos custos para demonstração da vantajosidade como requisito para            
adesão à Ata de Registro de Preços nº 66/2019, referente ao RDC SRP nº 03/2018 do                
Instituto Federal do Sul de Minas, com possibilidade de prejuízo ao erário em caso de               
execução do Contrato nº 01/2020 do IFPE-Reitoria. 
 
2.1 Fato 
 
Em de 23 de setembro de 2020, a Procuradoria Jurídica do IFPE (PF/IFPE) encaminhou à               
Auditoria Interna o Parecer nº 235/2020/PF-IFPE/PGF/AGU, o qual sugestionou a realização           
de avaliação acerca da existência de parâmetros analíticos para aferir a vantajosidade na             
adesão do IFPE, como órgão não-participante, à ata de Registro de Preços nº 66/2019. 
 
É importante destacar que o motivo dessa sugestão ocorreu pelo fato da Pró-Reitora de              
Administração (PROAD) ter encaminhado pedido de análise jurídica do Primeiro Termo           
Aditivo ao Contrato nº 01/2020 (fls. 174-203 do Processo nº 23294.022580.2019-51) sem a             
documentação necessária que demonstrasse a vantajosidade na aquisição da ata de Registro            
de Preços nº 66/2019. Diante disso, a referida Procuradoria ficou impossibilitada de atestar a              
similaridade dos custos e, consequentemente, a vantajosidade dos lances adjudicados para           
com a realidade do IFPE. 
 
Em atendimento à sugestão da Procuradoria, a Auditoria Interna solicitou à PROAD cópia             
integral do Processo nº 23294.022580.2019-51, bem como esclarecimentos, disponibilizando         
ou indicando as evidências dos fatos e procedimentos adotados para garantir a comprovação             
da vantajosidade na adesão da referida ata de registro de preços. 
 
Em resposta à a solicitação da auditoria, por meio de e-mail datado de 02/10/2020, a PROAD                
comunicou que havia entrado em contato com a Procuradoria Jurídica do IFPE. Além disso,              
informou que a ocorrência relacionada a ausência da documentação que demonstrasse a            
vantajosidade na aquisição da ata de Registro de Preços nº 66/2019 foi esclarecida com a               
referida procuradoria. Destacou, inclusive, que encaminharia para reanálise o Processo nº           
23294.022580.2019-51, digitalizado na sua íntegra, com intuito de solicitar a reconsideração           
do Parecer n ° 235/2020/PF-IFPE/PGF/AGU. 
 
A partir da reanálise do Processo nº 23294.022589.2019-51, a Procuradoria Jurídica do IFPE             
emitiu a Nota nº 072/2020/PF-IFPE/PGF/AGU, de 9 de outubro de 2020, sobre o pedido de               
reconsideração parcial do Parecer  n ° 235/2020/PF-IFPE/PGF/AGU. 
 
Em resumo, a mencionada Nota manteve as conclusões contidas nos itens 4-8 do Parecer n.               
235/2020/PF-IFPE/PGF/AGU, nos seguintes termos: 
 

4. Nestes termos, registra a PF-IFPE que a referida adesão não adotou como critério              
outro senão existência de saldo para adesão dentre os lances adjudicados às dezenas             
– quiçá mais de uma centena – de UASGs que figuraram como participantes,             
vinculadas a pelo menos 19 (dezenove) Institutos Federais e um órgão           

 



descentralizado do Exército.  
5. Ocorre que os custos para realização da obra – com realização de projetos,              
instalação, fornecimento de equipamentos e prestação de assistência técnica –          
tomaram como base a realidade individual de cada localidade e/ou prédio, o que             
pode ser corroborado, inclusive, pela distinção no valor dos lances adjudicados.  
6. Assim, diante da impossibilidade de se atestar a similaridade dos custos e,             
consequentemente, a vantajosidade dos lances adjudicados para com a realidade do           
IFPE, parece-nos que a adesão a esta ARP seria juridicamente inviável .  
7. Para além disto, a Administração aderiu à ata com o valor mais alto dentre as                
propostas adjudicadas, porque não haveria mais saldo para adesão em relação às            
demais atas, sem sequer realizar pesquisa de mercado para atestar a vantajosidade            
de tal valor para com a contratação do IFPE.  
8. Dito isto, sem querer me precipitar para atestar o prejuízo material ao Erário              
decorrente desta adesão, embora seja possível atestar a irregularidade jurídica de           
tal providência por ausência de comprovação da vantajosidade, dou ciência dos           
termos desta contratação à Auditoria Interna, para, querendo, promover análise mais           
profunda sobre o caso e, assim, realizando as recomendações que entenda cabíveis.            
(grifo nosso) 

 
Diante do exposto e considerando a reanálise da Procuradoria Jurídica do IFPE, coube a              
Auditoria Interna verificar a conformidade dos elementos juntados ao longo do Processo nº             
23294.022580.2019-51 em relação às informações apresentadas pela Procuradoria. 
 
Corroborando o entendimento da Procuradoria Jurídica do IFPE, verificou-se ausência de           
demonstração inequívoca da vantajosidade para o IFPE com relação aos lances adjudicados,            
conforme preceitua o art. 3º da Lei 8.666/93. 
 
Cabe destacar que as informações relacionadas ao mapa comparativo, apresentado nas folhas            
41-76 do já mencionado processo, apresentaram vícios, pois não há indícios que foram             
formalmente direcionadas ao IFPE; não possuem data de encaminhamento; e, aparentemente,           
foram estabelecidos com valores que não representam os custos da prestação do serviço em              
Pernambuco.  
 
Ainda em relação às cotações para demonstração do preço de mercado, verificou-se que a              
Pró-Reitoria de Administração (PROAD), conforme despacho (fls. 168/169), solicitou novas          
cotações por identificar fragilidade nas cotações utilizadas para composição do mapa           
comparativo de preços (fls. 41). Posteriormente, o DOPE apresentou duas novas cotações            
(fls. 170/181), as quais apresentaram valores que não justificaram a adesão à Ata de Registro               
de Preços nº 66/2019. 
 
Além disso, as cotações estão em desacordo com o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013,                  
que prevê em seu artigo 3º a utilização da tabela SINAPI no custo global de referência de                 
obras e serviços de engenharia, a saber:  

Art. 3º - O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os                
serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições             
dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores             
ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do             
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil Sinapi,            
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam           
ser considerados como de construção civil. 

Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF,             
segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada             
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 



2.2 Causa 
 
A Pró-Reitoria de Administração não promoveu a devida análise do Processo nº            
23294.022580.2019-51, a ponto de constatar impropriedades na definição dos custos para           
demonstração da vantajosidade como requisito para adesão à Ata de Registro de Preços nº              
66/2019, referente ao RDC SRP nº 03/2018 do Instituto Federal do Sul de Minas. 
 
A Pró-Reitoria de Administração não promoveu, previamente à formalização contratual, o           
devido encaminhamento do Processo nº 23294.022580.2019-51 à Procuradoria Jurídica do          
IFPE, considerando que isso é uma prática habitual na instituição. 
 
3. Recomendação 
 
Recomendação 01: 
 
Diante do exposto e considerando a inviabilidade jurídica disposta no item 6 do Parecer nº               
235/2020/PF-IFPE/PGF/AGU, recomendamos, salvo melhor juízo, que a Gestão do IFPE          
adote as medidas necessárias para a rescisão do contrato nº 01/2020 (Processo Administrativo             
nº 23294.022580.2019-51). 
 

Recife, 21 de outubro de 2020. 
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