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RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÂO DE FUNDAÇÂO DE APOIO

Objeto:
O presente relatório apresenta a metodologia utilizada na pesquisa de preço para a contratação
de fundações de apoio baseadas na Lei 8.958/94 e Decreto 7.324/10, realizadas em 2021, bem
como a identificação do período e os meios usados para o levantamento de preços para
dispensa de licitação do serviço, que tenham como objeto o serviço de apoio administrativo
realizada por este tipo de instituição incumbida estatutariamente de apoiar as atividades de
ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento institucional da Universidade Federal de
Santa Catarina.

Pesquisa com Fornecedores:
Entre os dias 04 de abril de 2022 até 18 de maio de 2022 foi realizado um amplo levantamento
com todas as contratações realizadas para o Apoio Administrativo e Financeiro de projetos de
ensino, pesquisa, extensão, inovação tecnológica e desenvolvimento institucional no ano de
2021 realizados na Universidade Federal de Santa Catarina com as seguintes instituições:
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), Fundação de Amparo à
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), Fundação de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicos (FEPESE) e Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB). Todas estas
contratações estão detalhadas no Anexo I por Fundação, contendo os respectivos objetos,
valores contratados entre outras informações complementares.
Para cada contratação realizada é requisitado que as interessadas em prestar o serviço
demonstrem a capacidade técnica para gestão dos recursos, com: a) apresentação do
organograma, número de funcionários em cada área e formação dos mesmos, com destaque às
capacitações na área de gestão de projetos se necessário; b) indicação dos projetos geridos nos
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últimos 2 anos; c) exposição da capacidade de efetivar licitações e compras; e d) manifestação
da possibilidade de integração dos sistemas da fundação com a Universidade.
Como pode ser observado no relatório produzido, todas as contratações, com exceção de duas,
possuem Ressarcimento de Despesa Operacional Administrativa - ReDOA que variam de 2,9%
do valor contratado até 10% do valor contratado. Realizando uma análise mais detalhada é
perceptível que a maioria dos ReDOAS ficam entre 6% e 10%.
Também é notável que as contratações com valores de recursos acima de R$ 1.000.000,00
possuem ReDOA menores que contratações abaixo desta marca referencial.

Pesquisa no Painel de Preços:
No dia 24 de maio de 2022 no intervalo das 7h30min às 16h44min utilizou-se o sítio
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ para pesquisa no Painel de Preços de contratos com
similares ao do objeto, ou seja, contratação de apoio administrativo.
Os seguintes filtros foram adotados para a pesquisa:


“Ano da Compra” foi indicado o ano de 2021;



“Código Material/Serviço” foi usado como sendo 15156: ADMINISTRACAO /
EXECUCAO

PROJETO

EDUCACIONAL

/

CONVENIO

/

ESTAGIO

/

UNIVERSITARIO / MONITOR e PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO;


“Modalidade da compra” foi selecionada dispensa de licitação;



“Unidade de Federação”: SC, RS e PR.

O relatório exibido foi impresso no modo resumido e também detalhado (anexo II) somente
com os 50 primeiros registros (amostragem). A pesquisa apresentou 139 registros com valor
unitário por contrato variando de R$ 432,00 a R$ 1.448.454,78. No relatório detalhado
2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios
Campus Prof. João David Ferreira Lima – Trindade – CEP 88040-900 - Florianópolis / Santa Catarina / Brasil
| www.dpc..ufsc.br / +55 (48) 3721-4234
E-mail – dpc.proad@ufsc.br

(registros 1 a 50) pode-se verificar a partir do objeto da contratação de cada contrato as
variações e suas especificidades, passando por desembaraço aduaneiro, consultoria pedagógica,
contratação de professores, revisão de texto, gestão financeira de projetos, apoio administrativo
e operacionalização de Convênio.

Uma segunda pesquisa também foi feita com os filtros abaixo indicados:


“Ano da Compra” foi indicado anos de 2021.



“Código Material/Serviço” foi usado como sendo 5380: PRESTACAO DE SERVICOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO.



“Modalidade da compra” foi selecionado dispensa de licitação.



“Unidade de Federação”: SC, RS e PR.

O relatório exibido foi impresso no modo resumido e também detalhado (anexo II). O
documento apresentou 52 registros com valor unitário por contrato variando de R$ 0,01 a R$
536.222,50. No relatório detalhado (registros 1 a 50) pode-se verificar a partir do objeto da
compra de cada contrato as variações e suas especificidades, passando por cooperação técnica,
administrativa, financeira, patrimonial e operacional, serviços de apoio administrativo, júri
técnico e execução de projetos.

Conclusão:
As Fundações com as prerrogativas de estatutariamente apoiar as atividades de ensino,
pesquisa, extensão e de desenvolvimento institucional da Universidade Federal de Santa
Catarina possuem ReDOA para execução dos contratos muito semelhantes entre si e que
flutuam, em sua maioria, entre 6% e 10%. Frisa-se que há uma tendência de quanto menor o
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valor a ser contratado e a complexidade do projeto a ser executado maior tende ser a
remuneração da Fundação envolvida. Somente em relação à FAPEU, contratações acima de
R$ 1.000.000,00 tem a média de dois pontos percentuais (5,9% contra 7,9%) menor do que as
contratações menores que R$ 1.000.000,00.
Já se levando em conta os relatórios emitidos no Painel de Preços do Governo Federal, apesar
de ser possível a identificação, no relatório detalhado (anexo II) da pesquisa por CATSER
15156 e 5380 - não foi possível a adequada avaliação de tais resultados, pois o painel de
compras não permite acesso aos documentos como orçamentos e a proposta da instituição
vencedora. Foram selecionadas contratações deste tipo em toda a região sul o que acabou por
englobar contratações na UFPR e na UFRGS, Universidades com tamanho semelhante à UFSC.
Entretanto não é possível deduzir o percentual de ReDOA pela instituição contratada a partir
dos dados disponíveis para consulta no Painel de Preços, visto que só há como dado disponível
o “Valor Unitário do Item” o qual, considerando o relatório resumido (anexo II) não há um
padrão sobre o que é informado como valor unitário do item serviço quando se trata de
contrato, visto que é possível identificar valores no intervalo de um centavo de real a mais de
um milhão de reais. Tampouco é possível identificar a taxa administrativa ou remuneração à
instituição contratada considerando-se o valor total da contratação.
Diante deste quadro, fez-se necessário avaliação das contratações realizadas no período de
2021 com todas as Fundações passíveis de prestar estes serviços de apoio administrativo à
Universidade. Considerando que as quatro fundações apresentam aspectos que demonstram
capacidade técnica para assumir as gestões de projetos, passou-se para a avaliação quantitativa
referente ao ReDOA pela administração dos recursos.
Ao todo foram realizadas 59 contratações com as quatro Fundações que detêm as prerrogativas
de estatutariamente apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão da Universidade. A
média do ReDOA de todas as contrações ficou em 6,24% variando de 6,2% a 6,7% quando
consideramos as contratações de cada fundação individualmente. A maior parte dos valores
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para os ReDOAs variam entre as faixas de 6% a 9% sendo que contratações com as maiores
ReDOA, 10%, referem-se a contratações de pequeno vulto em sua maior parte.
Isto posto, evidencia-se que a pesquisa de preços foi realizada obedecendo aos parâmetros
previstos na IN n° 73/2020/SEGES/ME e suas atualizações de todos os preços informados no
Mapa Comparativo refletem, s.m.j., o valor de mercado e atendem à descrição e especificidades
necessárias ao serviço descrito para dispensa de licitação considerando as especificidades da
contratação.
Florianópolis, 30 de maio de 2022.

Ulisses Iraí ZIlio
Diretor do DPC

David Arruda Husadel
Coordenador de Contratos Fundacionais
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