
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Câmpus Porto Alegre 

 

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Porto Alegre 

Rua Cel. Vicente 281, Centro – Porto Alegre/RS 
CEP 90030-040 – www.poa.ifrs.edu.br 

 

 
Para: Conselho de Câmpus – Câmpus Porto Alegre 
 
De: Comissão de compras de equipamentos para os laboratórios dos cursos técnicos da sede 
Ramiro Barcelos 
 
Ref: Relatório sobre compra de equipamentos para os laboratórios dos cursos técnicos em 
Biotecnologia; Panificação e Confeitaria; e Química. 
 
 

Em reunião extraordinária do Conselho de Câmpus (CONCAMP) do Câmpus Porto 
Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 
ocorrida em 07 de novembro de 2012, foi votada e aprovada proposta para utilização de 
recurso específico destinado a equipar os novos laboratórios dos cursos técnicos em 
Biotecnologia; Panificação e Confeitaria; e Química deste Câmpus. Ficou acordado entre os 
conselheiros e os representantes da direção do Câmpus presentes àquela sessão que, dos cerca 
de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) disponíveis, até R$ 450.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta mil reais) seriam destinados à compra de equipamentos específicos a serem 
utilizados nos laboratórios dos referidos cursos e que o restante, ou seja, aproximadamente R$ 
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) seria destinado à compra de condicionadores de ar 
splits para o Câmpus. Para a compra dos equipamentos para os laboratórios dos cursos citados 
foi indicada uma Comissão, composta pelos servidores técnico-administrativos Rafael Dutra 
Soares (representante do curso técnico em Química) e Diego Hepp (representante do curso 
técnico em Biotecnologia) e pela servidora docente Cristina Simões da Costa (professora do 
curso técnico em Panificação e Confeitaria). Para auxiliar os três representantes dos três cursos 
foi indicado o conselheiro Douglas Neves Ricalde (representante técnico-administrativo lotado 
na Coordenadoria de Compras e Licitações). Devido ao prazo exíguo para que se fizesse uma 
licitação para a compra destes equipamentos, uma vez que a Portaria nº 1.321, de 1º de 
outubro de 2012 (MEC) determinou aos órgãos e unidades orçamentárias vinculadas ao 
Ministério da Educação que a data limite para empenhar recursos específicos seria até 19 de 
novembro de 2012, e até 25 de novembro de 2012 para empenhar os demais recursos, ou seja, 
esta Comissão teria menos de duas semanas para efetivar as compras dos equipamentos, 
levando-se em consideração o fato de que havia um feriado neste ínterim, optou-se por 
solicitar adesões a atas de pregões eletrônicos sistema de registro de preços com prazo curto 
de vigência e efetuar a compra dos objetos por carona de pregão garantindo, assim, que os 
itens seriam empenhados até o dia 31 de dezembro de 2012, conforme Acórdão 1.233/12 do 
TCU. 

A Comissão procedeu ao levantamento de alguns pregões vigentes realizados por 
órgãos públicos federais, cujas atas estão publicadas no sítio www.comprasnet.gov.br, em 
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busca de equipamentos que supririam necessidades imediatas de um ou mais cursos. Cumprida 
esta etapa de garimpagem, a Comissão entrou em contato (via SIAFI, correio eletrônico, fac-
símile, telefone) com diversos órgãos e fornecedores que haviam participado e vencido itens 
dos pregões encontrados. De posse das respostas por escrito contendo os aceites das 
solicitações de adesões tanto dos órgãos como dos fornecedores, a Comissão elaborou uma 
lista de solicitação de compra com equipamentos até o limite do valor acordado no 
CONCAMP a ser entregue ao Diretor de Administração e Planejamento (DAP) Renato Pereira 
Monteiro. A lista inicial que a Comissão entregou ao DAP, em 19/11/2012, continha 24 (vinte 
e quatro) itens que somavam o valor de R$ 449.583,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil 
quinhentos e oitenta e três reais). Desta lista inicial, quatro itens não poderiam ser empenhados 
por não ter sido realizado pregão sistema de registro de preços para comprá-los, de modo que 
não seria possível “pegar carona” na compra destes equipamentos (que somados atingiam R$ 
125.970,00). Diante disto, a Comissão solicitou a inclusão de mais um equipamento na lista. 
Além deste, foi solicitada a substituição de um dos itens por outro de valor semelhante, a fim 
de que fossem comprados todos os equipamentos para os quais se havia obtido aceite para a 
“carona”, o que resultou em uma lista com 21 (vinte e um) equipamentos, cujos valores 
somavam R$ 334.344,55 (trezentos e trinta e quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e 
cinquenta e cinco centavos). Desta lista, já com os ajustes, que foi entregue ao DAP para que 
se procedesse aos empenhos, apenas 18 (dezoito) itens, cujos valores somavam R$ 216.874,55 
(duzentos e dezesseis mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) 
foram efetivamente empenhados, ficando de fora 03 (três) itens que somados atingiam R$ 
117.470,00 (cento e dezessete mil quatrocentos e setenta reais), pois, segundo informação do 
contador Ademir Gautério Troina Júnior, não havia “saldo” para empenhar todos os itens 
solicitados pela Comissão. Como o recurso disponível para a compra de equipamentos era de 
R$ 716.891,00 (setecentos e dezesseis mil oitocentos e noventa e um reais), conforme tabela 
anexa ao e-mail que foi enviado à Comissão pelo DAP em 21/11/2012, depreende-se que 
foram empenhados cerca de R$ 491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais) em 
condicionadores de ar splits, sendo que, pelo acordo firmado entre os conselheiros e 
representantes da direção-geral, o montante que deveria ter sido empenhado em splits, 
deduzidos os valores da lista de equipamentos entregue ao DAP em 19/11/2012 após os 
ajustes efetuados na mesma, era de R$ 373.530,00 (trezentos e setenta e três mil quinhentos e 
trinta reais). Na tentativa de contornar esta situação, o DAP Renato Monteiro informou aos 
membros da Comissão, à presença do prof. André Rosa Martins (curso técnico em Panificação 
e Confeitaria), que solicitaria à Pró-Reitora Adjunta de Administração (PROAD) do IFRS, 
Rosane Fabris, cerca de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) para a compra de 
material permanente e que, caso houvesse mais algum equipamento que interessasse aos 
cursos cujo valor ultrapassasse o “teto” inicial acordado no Conselho de Câmpus, poderia ser 
solicitado mais recurso à PROAD, uma vez que haveria verba disponível na Reitoria para 
compra de material permanente. Com a solicitação e obtenção deste recurso extra, a Comissão 
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encaminhou ao DAP Renato Monteiro uma nova lista contendo 15 (quinze) itens, cuja soma 
dos valores atingia R$ 233.450,22 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta reais e 
vinte e dois centavos) e que somados aos R$ 216.874,55 (duzentos e dezesseis mil oitocentos 
e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) já empenhados em 19/11/2012, 
resultariam num total de R$ 450.324,77 (quatrocentos e cinquenta mil trezentos e vinte e 
quatro reais e setenta e sete centavos) na compra de equipamentos para os laboratórios dos três 
cursos técnicos para os quais o recurso inicial havia sido destinado (sendo que alguns itens 
comprados também poderão ser utilizados pelo curso técnico em Meio Ambiente), a fim de 
alcançar-se o “teto” inicial acordado no CONCAMP. No entanto, devido a uma questão 
técnica e sistêmica informada pelo contador Ademir Troina, 01 (um) item desta lista 
complementar, no valor de R$ 18.698,00 (dezoito mil seiscentos e noventa e oito reais), não 
pôde ser empenhado, embora houvesse saldo orçamentário. Desta forma, seria preciso que o 
DAP Renato Monteiro solicitasse novamente mais recurso à PROAD (cerca de R$ 20.000,00) 
para a compra de material permanente. Sendo assim, a Comissão enviou ao DAP uma 
solicitação de compra de mais 04 (quatro) equipamentos que juntos somariam R$ 25.330,00 
(vinte e cinco mil trezentos e trinta reais), finalizando, com isso, a compra dos equipamentos 
solicitados. Após o recurso extra solicitado ter sido disponibilizado pela PROAD, o contador 
Ademir Troina procedeu aos empenhos, os quais foram finalizados no dia 23/11/2012. Todos 
os empenhos emitidos nos dias 19, 20 e 22 de novembro de 2012, referentes à compra dos 
equipamentos para os laboratórios situados, atualmente, na sede Ramiro Barcelos, foram 
enviados aos respectivos fornecedores pela Coordenadoria de Compras e Licitações no dia 
27/11/2012. Todavia, os empenhos emitidos no dia 23/11/2012 (referentes aos quatro últimos 
itens solicitados por esta Comissão) ainda não puderam ser enviados aos respectivos 
fornecedores, pois ainda não haviam sido assinados pelo diretor-geral em exercício, prof. Júlio 
Xandro Heck, designado pela Portaria n° 350/2012, devido a compromissos profissionais 
deste, até a presente data. 

 
 
 

Porto Alegre/RS, em 27 de novembro de 2012. 
 
 

 


