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1. ESCOPO DOS EXAMES 

 

 Os trabalhos de auditoria acerca da análise da adequação do conjunto de 

procedimentos de controles internos das compras governamentais no âmbito da 

Diretoria do Campus dos Malês/UNILAB foram realizados durante os meses de abril 

e maio do ano corrente, conforme a Ação 14 do Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna/PAINT previsto para o exercício de 2020. 

 

 As contratações de produtos e serviços assim como seus respectivos contratos 

representam grande parcela do orçamento da Instituição, o que torna esta área bastante 

relevante aos olhos dos órgãos de controle, demandando especial atenção desta 

Auditoria Interna ao realizar ações nos setores envolvidos. 

 

 A área responsável pelo processo de aquisição de materiais, bens e serviços tem 

um papel fundamental na realização da missão institucional. Os processos que têm 

como resultado aquisições e contratações viabilizam, de certa forma, os demais 
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processos organizacionais e podem ser descritos como um macroprocesso, pois 

impactam em várias áreas da Universidade. 

 

 Almejou-se com a realização do presente trabalho verificar o cumprimento de 

todos os preceitos legais que regem as contratações públicas, bem como avaliar os 

controles internos dos setores envolvidos a fim de se verificar as impropriedades 

existentes nos procedimentos internos, o que poderia levar a uma má gestão e 

inadequada utilização dos recursos públicos. Para tanto, foram realizadas avaliações nos 

controles e rotinas internas quanto à legalidade e pertinência, bem como verificou-se o 

cumprimento, caso haja, dos apontamentos feitos por este setor de Auditoria Interna 

quando da realização de trabalhos de auditoria em exercícios anteriores. 

 

 Pertinente ressaltar que o escopo desta averiguação se circunscreve na avaliação 

dos aspectos legais e procedimentais dos processos administrativos, bem como a 

expedição de recomendações de acordo com as singularidades que surgiram no decorrer 

do estudo. 

 

 Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

 

 Como parâmetros para seleção dos processos a serem auditados foram levados 

em consideração dois critérios: relevância do objeto e valor da contratação. 

 

 De posse dos processos licitatórios e seus respectivos contratos, fez-se a 

checagem nos procedimentos e a consequente avaliação das rotinas internas. 
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2. CONCLUSÃO 

 

A auditoria realizada busca fornecer informações aos Gestores para o 

fortalecimento dos procedimentos legais e operacionais, bem como otimização de seus 

controles internos. 

 

 A Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de 

assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada 

a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução 

de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a 

gestão e racionalizando as ações de controle interno. 

 

 Ressaltamos que a AUDIN/UNILAB irá acompanhar e monitorar as 

recomendações ora propostas, por meio de Plano de Providências Permanente, 

visando ampliar e melhorar os controles administrativos internos na área auditada. 

 

 Em face dos exames realizados concluímos que, embora os controles internos 

adotados sejam satisfatórios, é necessária à implantação de um processo contínuo 

de aprimoramento, com o objetivo de evitar as falhas comumente detectadas em 

auditorias internas.  

 

 Os procedimentos administrativos no âmbito dos processos de Licitações 

são parcialmente adequados, apresentando fragilidades, as quais foram apontadas 

neste relatório, com as devidas recomendações. Atendendo às recomendações 

contidas neste relatório as falhas encontradas podem ser corrigidas e principalmente 

evitadas ao longo deste exercício e nos próximos. 

 

 Concluímos asseverando acerca da necessidade do fortalecimento de 

investimentos de Recursos Humanos na área de Licitações e Contratos, com o 

constante treinamento dos agentes envolvidos e otimização dos controles internos; 
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indicamos que as impropriedades apuradas não apresentam indícios de má-fé, e 

poderão ser sanadas se forem observadas as recomendações propostas. 

 

3. RESULTADO DOS EXAMES 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Inexistência de efetivo e contínuo Plano de Capacitação voltado para os membros da 

Comissão de Licitação, Pregoeiros e demais servidores envolvidos nos procedimentos 

de aquisição, da solicitação ao efetivo controle da área; restando demonstrada a 

insuficiência e não priorização do fortalecimento dos Recursos Humanos na área de 

Licitações e Contratos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A efetivação de um plano contínuo 

de capacitação depende de disponibilidade financeira por parte da Universidade. Os 

servidores são incentivados a realizar inscrições em cursos presencias e a participar de 

cursos e seminários gratuitos, mas a oferta é muito restrita e alguns temas não são 

abordados.   

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

priorização e fortalecimento de investimentos em Recursos Humanos na área de 

Licitações e Contratos, com o constante treinamento dos agentes envolvidos. 

 

CONSTATAÇÃO 02 

 

Quantidade insuficiente de servidores lotados no Setor de Logística, de forma a 

acompanhar todas as fases do processo licitatório, mitigando riscos e, inclusive, gerando 

indicadores de gestão na área de compras governamentais. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADAO Campus dos Malês, por 

intermédio da direção do Campus, vem solicitando insistentemente a abertura de 

novos códigos de vagas para o Campus, mas ainda não tivemos nossa demanda 

atendida. Como medida paliativa, realizamos uma licitação para contratação de 

mão de obra terceirizada de apoio administrativa para desempenhar atividades 

que não precisam ser realizadas diretamente por um servidor. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

contínuo acompanhamento de todas as fases do processo licitatório, de modo a 

identificar o tempo médio gasto em cada etapa do processo, assim como os obstáculos 

que possam impactar seu andamento regular. Recomendamos ainda a elaboração de 

indicadores de gestão na área de licitações. 

  

CONSTATAÇÃO 03 

 

Ausência de padronização de formulários, procedimentos e controles no âmbito das 

compras governamentais realizadas nos Campi do Ceará e da Bahia. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: O Setor de Logística no Campus 

dos Malês irá agendar reuniões periódicas com a Coordenação de Logística no Ceará 

visando padronizar o fluxo dos processos de aquisições e contratações da Universidade. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

padronização dos formulários, procedimentos e controles no âmbito das compras 

governamentais em todas as Unidades da UNILAB. 
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CONSTATAÇÃO 04 (Processo 23804.500256/2019-81) 

 

Ausência da aprovação motivada do Termo de Referência pala autoridade 

competente, de forma tempestiva, em desconformidade com o art. 9º, II, §1º do 

Decreto nº 5.450/05.. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Esta demanda foi atendida dentro 

processo através do DESPACHO SDCMA 0042991 assinado pela Ordenado de 

Despesa do Campus, Diretora Mirian Sumica Carneiro Reis. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que todos os Termos de Referência sejam devidamente aprovados motivadamente ainda 

no início do procedimento licitatório, analisados sob a óptica da oportunidade, 

conveniência e relevância para o interesse público. Em tempo, recomendamos uma 

análise criteriosa dos processos licitatórios antes de enviá-los para homologação, no 

sentido de otimizar seu controle interno. 

 

CONSTATAÇÃO 05 (Processo 23804.500256/2019-81) 

 

Ausência de documento confirmando que a demanda está prevista no Plano Anual 

de Contratações vigente. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: O referido processo foi executado 

em um momento de transição do fluxo processual, onde o Setor de Logística, junto com 

a COLOG, estava definindo uma nova metodologia para atender à legislação vigente. 

Além disso, neste mesmo período estava ocorrendo a transição entre sistemas de gestão 

documental, passando do SIPAC para o SEI, como demonstrado no despacho 

DIAMCM nº 0045251. Com este período de mudanças, a informação sobre a previsão 

da contratação no PAC vigente acabou não sendo incluída, ainda que houvesse previsão. 

Contudo, destaca-se que este é um processo já executado, que passou por apreciação 
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jurídica sem indícios de ilegalidades. Após a configuração do novo fluxo processual, a 

inclusão de documento que confirme a previsão da demanda no PAC vigente foi 

formalmente definida em etapa clara, de forma que não há mais a possibilidade de 

ausência nos processos que o seguem. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com 

documento específico confirmando que a demanda está prevista no Plano Anual de 

Contratações vigente, com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 06 (Processo 23804.500256/2019-81) 

 

Ausência dos documentos que comprovem a realização dos estudos preliminares de 

Planejamento da Contratação, Análise da Viabilidade, Levantamento de Elementos 

Essenciais e Mapa de Riscos da Contratação, em desconformidade com a Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 05/2017. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Por se tratar de um processo já 

executado, que passou por apreciação jurídica sem indícios de ilegalidades, iremos 

analisar o apontamento e instruir a equipe responsável pela elaboração e análise de tais 

documentos para que proceda com a correta produção de tais documentos.   

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que em todas as contratações de bens e serviços sejam elaborados, em conjunto por 

todos os setores competentes e antes da elaboração do Termo de Referência, os estudos 

preliminares de Planejamento da Contratação, Análise da Viabilidade, Levantamento de 

Elementos Essenciais e Mapa de Riscos da Contratação, em conformidade com a 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017.  
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CONSTATAÇÃO 07 (Processo 23804.500256/2019-81) 

 

Ausência da autorização da autoridade competente (ordenador de despesa) para abertura 

do processo licitatório, de forma tempestiva, ainda no início do desenvolvimento 

processual. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Pelo fluxo processual definido 

entre a SELOG e a COLOG, a referida aprovação ocorre após a inclusão do Termo de 

Referência (TR) no processo, para que a tramitação do processo seja menor, ou seja, o 

processo passe menos vezes pelos setores, visando celeridade. Optou-se por realizar a 

autorização da autoridade competente para andamento do processo licitatório no mesmo 

momento da aprovação do TR. Ocorre que, no caso específico, foram sendo incluídas 

dúvidas e informações acerca do TR antes da aprovação e autorização, por isso ficaram 

separadas. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

que a autoridade competente (ordenador de despesas), quando da autorização para 

abertura do procedimento licitatório apresente justificativa devidamente motivada e 

analisada sob a óptica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse 

público, de forma tempestiva, ainda no início do procedimento licitatório. 

 

CONSTATAÇÃO 08 (Processo 23804.500256/2019-81) 

 

Ausência da necessária consulta aos Cadastros de Empresas Inidôneas do Tribunal de 

Contas da União e da Controladoria Geral da União, anteriormente à homologação da 

licitação, como pré-requisito para efetivação da mesma. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Esta etapa foi devidamente 

cumprida, mas como o processo apresenta uma quantidade muito grande de 

documentos, a verificação fica dificultada. Nota-se no processo que as referidas 

consultas estão todas juntas numa certidão conjunta emitida pelo TCU no dia 

16/10/2019 (0064471) e que as mesmas foram dispostas no processo antes do termo de 

homologação da licitação (0065023), que se deu no dia 06/11/2019. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A Auditoria 

Interna acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

 

Fortaleza, 27 de maio de 2020 

 

 

 

 

 

José César de Sousa Rodrigues 

Auditor Chefe 
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