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RELATÓRIO  DE AUDITORIA

Prezado Senhor,

E m atendimento ao Plano Anual de Atividades do exercício de 2013, apresentamos 
os resultados dos exames realizados sob atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos 
nesta Instituição.

1.  Os  trabalhos  de  auditoria  foram  realizados  mediante  a  verificação  da 
regularidade dos  Processos  de Dispensa  de Licitação do IF  Baiano estabelecidos pela 
Reitoria,  em estrita observância às  normas  de auditoria aplicáveis  ao Serviço Público 
Federal, objetivando o acompanhamento contínuo dos atos e fatos de gestão, ocorridos 
no período de abrangência do trabalho, conforme acima indicado. Nenhuma restrição foi 
imposta aos nossos exames.

2. O principal critério utilizado foi a observância a Lei nº 8.666/93  que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e suas alterações.

TIPO  DE AUDITORIA  :  ACOMPANHAMENTO  DA GESTÃO
UNIDADE AUDITADA  :  INST.  FED.  DE EDUC.,  CIENC.  E TEC.  BAIANO  – 
REITORIA
CÓDIGO : 158129
CIDADE :  SALVADOR
RELATÓRIO  Nº :  08/2013
UCI  :  AUDIN/IF Baiano

I.  Escopo da Auditoria
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Processos  de  dispensa  de  licitação  nos 05,  22,  24,  32,  33,  35,  39,  40  e  41 
referentes  ao  exercício  do  ano  corrente,  disponibilizados  pela  Pró-Reitoria  de 
Administração e Planejamento – PROPLAN,  em 27/09/2013. 
III.  Resultado  dos Exames
III .I  Constatações

Foram analisados os seguintes Processos de Dispensa de Licitação:
Nº  Nº PROCESSO OBJETO VALOR VENCEDOR

05 23331.000012/2013-11 Serviço  de  confecção  de 
grades,  para  proteção  de 
janelas  e  ambientes  – 
Campus Itapetinga

7.760,00 Rodrigo Oliveira Souza

22 23327.001310/2013-97 Aquisição  e  instalação  de 
portão  eletrônico  para 
maior  agilidade  e 
segurança - Reitoria

5.250,00 Helenivaldo Nunes dos 
Santos

24 23327.001409/2013-99 Contratação  de  Pessoa 
Jurídica  para  ministrar 
curso  em  Arrais  Amador, 
para servidores ligados aos 
Núcleos  de  Pesquisa 
Aplicada  a  Pesca  e 
Aquicultura  (NUPA)  e  ao 
Paranoá  (Grupo  de 
Pesquisa  em  Estudos 
Costeiros) - Reitoria

2.500,00 Francisco Carlos 
Trindade dos Anjos

32 23331.000232/2013-44 Aquisição  de  nitrogênio 
líquido para uso em botijão 
de conservação  de sêmen 
– Campus Itapetinga

1.680,00 D D Girard 
Inseminação  Artificial 

Ltda

33 23327.001773/2013-59 Aquisição  de  pacote  de 
softwares  da  Adobe  para 
produção  de  trabalhos 
gráficos  e  audivisuais  para 
comemoração  dos  5  anos 
do IFBaiano  - Reitoria

7.986,70 Solo Network Brasil 
Ltda

35 23337.000121/2013-88 Serviço  de  desintetização, 
a  fim  de  prevenir 
proliferação  de  formigas, 

3.995,77 Josemiria Miranda 
Silva  Santana ME
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II.  Objeto  examinado



baratas,  aracnídeos e ratos 
–  Campus  Governador 
Mangabeira

39 23327.001966/2013-18 Aquisição  de  material  de 
consumo para  o  curso  de 
pintura  do  Programa 
Mulheres Mil - Reitoria

711,15 J S  Comércio de 
Essência Ltda e 

R  Tosto Comércio Ltda
Licitação  Cancelada:  

empresas  vencedoras  
não  apresentam  Nota  

Fiscal  Eletrônica
40 23327.001842/2013-24 Realização de eventos:

01-Oficina  do  regimento 
Interno dos Campi; e
02-Encontro  de 
Desenvolvimento 
Institucional

6.010,00 Linda Bahia Viagens e 
Turismo Ltda

41 23327.002057/2013-99 Aquisição  de  material  de 
informática  para 
PRONATEC  –  Campus 
Governador Mangabeira

988,88 Matech Informática 
Ltda

Tendo em vista que os processos  de dispensa devem ser formalizados por escrito, 
de acordo com as  exigências  da Lei  nº 8.666/93,  foram analisados  requisitos como a 
obrigatoriedade de solicitação dos documentos mínimos de habilitação do vencedor da 
Dispensa,  além das  exigências  legais  próprias  que caracterizam a  contratação direta, 
como discorre o art. 24:

“Art. 24. É  dispensável a licitação:
I-para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se  refiram a 
parcelas  de uma mesma  obra ou serviço ou ainda para  obras  e  serviços  da 
mesma  natureza  e  no  mesmo  local  que  possam  ser  realizadas  conjunta e 
concomitantemente;

II  -para outros serviços  e  compras  de valor até 10% (dez  por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações,  nos casos  
previstos nesta Lei,  desde que não se  refiram a parcelas  de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;”

Foram  verificadas  as  seguintes  condições: se o processo  está protocolado e 
numerado, se  existe fundamentação para o pleito com os subsídios que caracterizam a 
justificativa da contratação; pesquisa de preço a fim de comprovar compatibilidade com os 
preços  praticados  pelo  mercado;  presença  da  respectiva  indicação  da  dotação 
orçamentária  e autorização do ordenador da despesa;  se  há nos autos  do processo a 
motivação da escolha do fornecedor ou prestador de serviço com a justificativa do preço 
constando sua documentação relativa à regulariade fiscal e trabalhista.
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Sendo  assim,  da  verificação  dos  itens  analisados,  constata-se  que  todos  os 
processos examinados estão em conformidade com a legislação vigente. 

Apesar  da  regularidade dos  processos  de  dispensa  de  licitação,  é  necessário 
destacar que o gestor deve ter cautela quanto ao fracionamento da despesa, em atenção 
ao §5º do art. 23 da Lei nº 8.666/93. O  fracionamento da despesa é caracterizado pela 
divisão da despesa  para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela lei 
para o total da despesa ou, ainda, para efetuar contratação direta sem licitação.

Salvador, 03 de outubro de 2013.

Flávia   de  Paula  Dias
Contadora/AUDIN

Guilherme   Principe  de Oliveira  Galheigo
Coordenador/AUDIN
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V.  Considerações  Finais


