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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Goiás, 

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201505169, 

apresentamos os resultados dos exames realizados acerca da verificação do processo 

licitatório para a construção do Centro de Aulas de Aparecida de Goiânia/GO da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade gestora em Goiânia/GO, no período 

de 1º a 4 de dezembro de 2015, com análises posteriores na sede da CGU-Regional/GO, 

em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal, 

objetivando a análise da formalização do processo licitatório referente à Concorrência nº. 

12/2014. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames, realizados por amostragem. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Enquadramento da modalidade de licitação. 
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Fato 
 

A Universidade Federal de Goiás instaurou, para execução das obras de construção do 

edifício do Centro de Aulas do Campus da Cidade de Aparecida de Goiânia, licitação na 

modalidade “Concorrência”, sob o número 12/2014, tipo menor preço, em regime de 

empreitada por preço global, com valor estimado em R$ 18.475.981,65. 

 

Verifica-se, portanto, que a modalidade de licitação escolhida está adequada, pois nota-

se que foi definida em função do custo estimado do objeto a ser licitado, conforme art. 

23, incisos I e II, da Lei 8.666/93. 

 
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Previsão orçamentária. 

 

Fato 
 

A Universidade Federal de Goiás informou, no processo nº. 23070.14158/2014-80, que 

os recursos orçamentários para construção do Centro de Aulas do Campus da Cidade de 

Aparecida de Goiânia estão previstos em seu orçamento no PTRES 075860, fonte 

0112.000.000, natureza de despesa 44.90.51. Em consulta ao Orçamento Geral da União, 

confirmou-se a existência da previsão de créditos orçamentários que asseguraram o 

pagamento das obrigações decorrentes de obras, conforme informação da unidade. 

 
##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

Composição do processo licitatório. 

 

Fato 
 

Com base nas informações contidas no processo nº. 23070.14158/2014-80, verificou-se 

que o processo licitatório foi formalizado por meio de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, assim como possui autorização da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças para sua realização. 

 

Identificou-se, também, que o processo licitatório apresenta, em sua composição, os 

documentos essenciais para sua instrução previstos na legislação, tais como: edital e seus 

respectivos anexos, comprovante das publicações do edital resumido, ato de designação 

da comissão de licitação, original das propostas e dos documentos que as instruíram, atas, 

relatórios e deliberações da comissão julgadora, pareceres técnicos e jurídicos emitidos 

sobre a licitação, atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação, 

recursos apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões, termo de 

contrato devidamente assinado e demais documentos relativos à licitação. 

 
##/Fato## 

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 

Composição do edital de licitação. 

 

Fato 
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Mediante análise do conteúdo do edital de licitação referente à Concorrência 12/2014, 

identificou-se que o edital contém, em seu preâmbulo, os itens previstos no artigo 40 da 

Lei 8666/93, a seguir relacionados: 

 

- o número de ordem em série anual; 

- o nome da Unidade e de seu setor; 

- a modalidade, o regime de execução, o tipo de licitação e a menção de que será regida 

pela Lei 8.666/93; e 

- o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para o 

início da abertura dos envelopes. 

 

A análise do referido edital permitiu verificar, também, que constam os itens essenciais 

previstos na legislação, tais como: objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; prazo 

e condições para assinatura do contrato e para entrega do objeto da licitação; sanções para 

o caso de inadimplemento; local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 

condições para participação na licitação e forma de apresentação das propostas; critério 

para julgamento; locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 

distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à 

licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de 

seu objeto; critério de aceitabilidade dos preços unitário e global; critério de reajuste; 

condições de pagamento; cronograma de desembolso; critério de atualização financeira; 

compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos, e descontos por eventuais 

antecipações de pagamento; exigências de seguros; instruções e normas para os recursos 

previstos na Lei 8.666/93; condições de recebimento do objeto da licitação; assim como 

outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 

 
##/Fato## 

1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 

Anexos integrantes do processo licitatório. 

 

Fato 
 

Com base nas informações contidas no processo nº. 23070.14158/2014-80, verifica-se 

que constituíram anexos do edital de Concorrência 12/2014 (dele fazendo parte 

integrante), conforme item 23.12: o projeto básico, com todas as suas partes, desenhos, 

especificações e outros complementos; demonstrativo do orçamento estimado em 

planilhas de quantitativos e preços unitários; a minuta do contrato a ser firmado entre a 

Administração e o licitante vencedor; e as especificações pertinentes à licitação. 

 
##/Fato## 

1.1.1.6 INFORMAÇÃO 
 

Parâmetros técnicos do projeto básico. 

 

Fato 
 

A análise do processo nº. 23070.14158/2014-80 revelou que o projeto básico referente à 

execução das obras de construção do edifício do Centro de Aulas do Campus da Cidade 

de Aparecida de Goiânia possui autorização da Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

para sua realização, assim como estava anexado ao ato convocatório e, portanto, 

disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. 
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Identificou-se, por meio de consulta ao sistema Macros/CGU, que os responsáveis pela 

elaboração do projeto básico, tanto os profissionais quanto as empresas, não participaram, 

direta ou indiretamente, da licitação. 

 

Verificou-se, também, que o projeto básico da obra contém os elementos previstos no art. 

6º, IX, da Lei nº 8.666/93, no tocante ao desenvolvimento da solução escolhida, de forma 

a fornecer visão global da obra, soluções técnicas globais e localizadas, identificação dos 

tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 

informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, subsídios para montagem do plano 

de licitação e gestão da obra e orçamento detalhado do custo global da obra. 

 

Ressalte-se que consta do processo as anotações de responsabilidade técnica - ARTs 

referentes a todos os projetos (estrutural, elétrico, fundações, arquitetônico, etc.) 

constantes do projeto básico da obra, assim como pelo responsável pela elaboração das 

planilhas orçamentárias. 

 

Avaliando o conteúdo técnico do projeto básico, evidenciou-se que estão sendo adotadas 

as orientações constantes da OT IBR 01/2006, contendo os itens prescritos no item 5 

(desenhos, memorial descritivo, especificações técnicas, orçamento e cronograma físico-

financeiro), os quais estão representados em elementos técnicos de acordo com a 

natureza, porte e complexidade da obra de engenharia. 

 

Destaca-se, ainda, que o projeto básico contempla todos os elementos técnicos e 

especialidades previstos no item 6 da referida norma IBR (estrutural, instalações 

hidráulicas, elétricas, ar condicionado, prevenção de incêndio, etc.), os quais foram 

elaborados por profissionais legalmente habilitados. 

 
##/Fato## 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Com base nos exames realizados, estritamente no âmbito do escopo da auditoria, não 

foram encontradas situações que demandem providências de regularização por parte dos 

gestores federais. 
 

 

Goiânia/GO. 

 

 

Equipe Técnica 
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Assinatura:  
 

Nome:  

Cargo:  
 

Assinatura: 


