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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 4/2021/UFPR/R/PRA

Ao(À) Sr(a).:
@des�natarios_quebra_linha@
  

Prezados Senhores,

 

CONSIDERANDO a necessidade de se aprimorar o processo de compras e a área de aquisições da
Universidade Federal do Paraná;

 

CONSIDERANDO que nessas áreas o conhecimento técnico, das normas e o aperfeiçoamento con�nuo
devem ser obje�vos constantemente perseguidos;

 

CONSIDERANDO a necessidade de se fazer saber sobre as normas é�cas do serviço público que afetam
as áreas de compras e aquisições;

 

CONSIDERANDO que o devido conhecimento dessas normas é requisito necessário à boa governança e
da gestão das compras e aquisições no âmbito da Universidade Federal do Paraná;

 

CONSIDERANDO os itens do Índice de Gestão e Governança do Tribunal de Contas da União e a
necessidade de cumprir estes itens para a melhoria do referido índice no âmbito da Universidade Federal do Paraná;

 

Enviamos esse Memorando-Circular para dar amplo conhecimento a todos/as servidores/as que atuam
com compras e aquisições a respeito de normas relacionadas à atuação é�ca vigentes no serviço público federal e na
própria Universidade Federal do Paraná rela�vas a compras, aquisições, licitações, contratações diretas e a�vidades
correlatas.

 

Dois instrumentos norma�vos são de suma importância para o conhecimento de quem atua na área de
compras e aquisições. O Decreto 1171/1994, conhecido como “Código de É�ca Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Execu�vo Federal”, como define o Art. 1o desse próprio Decreto, e a Resolução 28/19-COUN, o “Código de
É�ca da Universidade Federal do Paraná”.

 

No sen�do de impedir que se estabeleçam relações de pessoalidade com fornecedores da
Universidade Federal do Paraná, bem como o recebimento de brindes, emprés�mos, doações, entretenimento e
favores que se apresentem como prejudiciais à supremacia do interesse público e que possam afetar o processo
decisório de uma compra, aquisição, decisão administra�va, entre outras ações do servidor, cabe sublinhar, do
Decreto 1171/94, os seguintes disposi�vos:

 

 

Seção III
Das Vedações ao Servidor Público

"(...)

XV - E vedado ao servidor público;
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a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer
favorecimento, para si ou para outrem;

(...)

f) permi�r que perseguições, simpa�as, an�pa�as, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram
no trato com o público, com os jurisdicionados administra�vos ou com colegas hierarquicamente superiores ou
inferiores;

 

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer �po de ajuda financeira, gra�ficação, prêmio, comissão,
doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua
missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;

 

(...)

 

m) fazer uso de informações privilegiadas ob�das no âmbito interno de seu serviço, em bene�cio próprio, de
parentes, de amigos ou de terceiros;

(...)

 

 

 

            Já da Resolução 28/19-COUN, chamamos a atenção para os seguintes disposi�vos:

 

 
"(...)

Art. 5o É vedado ao servidor:

I – valer-se de sua posição funcional, cargo ou representação para obter vantagens pessoais ou para desenvolver
ou incen�var interesses estranhos às a�vidades-fim da Universidade;

 

Art. 7o É vedado ao servidor atuar quando houver conflito de interesse, impedimento ou suspeição entre os seus
interesses pessoais e os interesses da Universidade, especialmente em situações nas quais haja:

(...)

II – conflito de interesses entre a Universidade e ins�tuições públicas e privadas; 
III – relacionamento pessoal ou profissional do servidor com ins�tuições fornecedoras da Universidade; 
IV – decisões envolvendo a seleção, contratação, promoção ou rescisão de contrato, pela Universidade, de pessoas
ou serviços no caso em que se configure impedimento; 
V – par�cipação em debates e decisões de seu interesse pessoal ou profissional, excetuando-se a prestação de
informações e esclarecimentos quando solicitado; 
VI – decisões relacionadas a aprovação de projetos de pesquisa, extensão ou outros, planos individuais de
trabalho, afastamentos, cessão de uso de espaço na Universidade, dentre outros, no caso em que se configure
impedimento ou conflito de interesse; 
 

(...)

§1o – Considera-se conflito de interesse a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados,
com potencial de causar prejuízo para o interesse cole�vo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da
função pública.

§2o – Considera-se impedimento a situação na qual o servidor tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha
par�cipado ou venha a par�cipar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem
quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau, ou esteja li�gando judicial ou
administra�vamente com o interessado ou respec�vo cônjuge ou companheiro, ou considere que sua isenção em
relação à matéria possa estar comprome�da de alguma forma.

§3o Considera-se suspeição a amizade ín�ma ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os
respec�vos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

§4o Em caso de dúvida em relação ao conflito de interesses, impedimentos ou suspeição; a Comissão de É�ca da
UFPR deverá ser consultada.

(...)"
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 Além disso, em cumprimento ao inciso XIV, alínea “m”, do Decreto 1171/94, bem como considerando a
boa governança e a boa prá�ca em é�ca organizacional, solicitamos aos servidores que manifestem e registrem
situações em que possa haver conflito de interesse na área de compras e aquisições, bem como e, especialmente,
qualquer relação que possua com fornecedor, concessionário ou permissionário público ou privado da Universidade
Federal do Paraná quando, em decorrência dessa relação, torne-se possível a existência de conflito de interesse, isso
levando em consideração as definições dos parágrafos 1o e 3o da Resolução 28/19-COUN, acima. Esse registro e
manifestação podem ser endereçados às chefias imediatas, direções de setores, campi ou centros, bem como
diretamente ao gabinete do Pró-Reitor de Administração, via processo SEI, sigiloso ou público, como couber, em vista
da legislação per�nente.

 

Como preconiza o parágrafo 4o desta mesma resolução, em caso de dúvidas, deve o servidor ou
servidora consultar a Comissão de É�ca da Universidade Federal do Paraná.

 

Solicitamos, então, às direções de setores, campi, centros, pró-reitorias, superintendências, agências e
demais unidades que se dê conhecimento deste Memorando-Circular aos servidores e servidoras, inclusive docentes,
que considerarem relacionados com compras e aquisições nessa universidade. Recomendamos que esses servidores e
servidoras deem ciência neste documento.

 

Esse documento circulará periodicamente, para atender a renovação e o eventual rodízio de servidores
e servidoras que atuam com compras e aquisições na ins�tuição.

 

Agradecemos desde já a atenção de todos e todas e aproveitamos para apresentar nossos votos de
es�ma e consideração.

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI, PRO REITOR
ADMINISTRACAO, em 01/03/2021, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIKA TANAKA SUZUKI, NUTRICIONISTA-HABILITACAO, em
02/03/2021, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3338245 e o código CRC
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