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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

U N I D A D E  D E  A U D I T O R I A  I N T E R N A  
 

 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA Nº 18/2015- IFBA 
  
 

Unidade: Campus de Salvador 
 

Programa de Governo: Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica no Estado da Bahia. 
QDD/2015: 2031.20RL.0029  
 
 

Senhora Coordenadora, 
 

Em atendimento àAção nº 18 - PAINT/2015, concernente ao “Acompanhamento de contratos 

e fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas diversas modalidades de licitação e sistemas 

de pregão, bem como nas contratações diretas”, apresentamos os resultados observados por 
ocasião dos trabalhos realizados junto àDiretoria-Geral do CampusSalvador. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
  

Os trabalhos de Auditoria foram realizados no período de julho a dezembro/2015, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, objetivando a análise 
dos processos de aquisição e/ou contratação por dispensa ou inexigibilidade de 
licitação.Nenhuma restrição foi imposta aos trabalhos. 
  
 
II – OBJETIVOS 
 

Objetivos Gerais do presente trabalho de auditoria: 
  

1. Verificar a existência e a efetividade dos controles internos administrativos; 
2. Verificar a regularidade dos procedimentos de contratação direta (por dispensa e 

inexigibilidade de licitação) quanto à legalidade e legitimidade dos atos. 
 

 
III – METODOLOGIA 
 

O trabalho foi deflagrado por meio das solicitações do processo celebrado com a Empresa 
Baiana de Alimentos – EBAL, no valor de R$ 142.920,00 (cento e quarenta e dois mil reais, 
novecentos e vinte reais). O referido processo fez parte do universo amostral, segundo critérios 
de amostragem contido no Programa de Auditoria Ação nº 18 – PAINT/2015 - Dispensa e 
Inexigibilidade de Licitação. 
 
De posse a tais documentos, procedeu-se à análise documental e à elaboração do relatório de 
auditoria.Após sua confecção, o mesmo foi enviado à Direção Geral do Campus para fins de 
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apreciação e apresentação, em sendo o caso, de esclarecimentos adicionais, no prazo de 10 
(dez) dias, contados da data de seu recebimento. 
 
Após exame das informações encaminhadas a esta AUDIN,foi iniciado o trabalho de 
conclusão, por parte desta Unidade de Auditoria Interna, com a elaboração deste Relatório 
Final de Auditoria. 
 
 
 
IV- CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 
 
 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 
 

CONSTATAÇÃO 01:Após análise das informações levantadas, constatou-se: 

No que se refere ao componente de controle interno “Ambiente de Controle”, constatou-se falta 
de capacitação voltada às aquisições por meio de dispensa/inexigibilidade de licitação, o que 
possibilita resultar em contratações em desconformidade com a legislação, bem como o uso 
irregular dos recursos públicos.   

 
No que concerne às “Atividades de Controle” foi constatado as seguintes impropriedades:  
 

• Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo de Manual de Rotinas e 
Procedimentos, Mapas de Processo e Fluxograma, que possam orientar o processo de 
aquisiçãocontratação; 

• Desconhecimento dos normativos que devem ser observados nos processos 
deaquisições/contratações diretas. 

 
Em se tratando do componente “Informação e Comunicação”, verificou-se o equívoco acerca 
da necessidade de divulgar os procedimentos internos intrínsecos aos processos de contratação 
direta, haja vista a indispensabilidade de proporcionar e compartilhar informações necessárias 
sobre as atribuições e responsabilidades dos setores/cargos, sobretudo devido ao pouco 
conhecimento destes. 
 
No que se refere ao “Monitoramento”, foi constatado que, embora haja pretensão, ainda não há, 
no setor, avaliação contínua que possa certificar o devido funcionamento dos controles internos 
existentes. 
 

Recomendação Preliminar 1.1: Que a Diretoria-Geral do CampusSalvador 
possibilite a adequada capacitação dos servidores lotados setor de compras, para 
que estes possam deter os conhecimentos necessários acerca das legislações e 
procedimentos intrínsecos e imprescindíveis ao setor.  
 
Recomendação Preliminar 1.2: Que se estabeleça mecanismo de controle relativo 
aos processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 
aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso e 
dano. 
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Recomendação Preliminar 1.3: Que se crie banco de normativos relacionados ao 
processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores lotados na 
Coordenação de Compras. 
 
Recomendação Preliminar 1.4: Que o Setor de Compras formalize e publique as 
regras e as informações necessárias à formalização dos trâmites relacionados aos 
processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

 
 

Manifestação do Gestor: “Informamos a V.Sª, que o contrato celebrado entre o 

IFBA e a Empresa Baiana de Alimentos - EBAL, foi elaborado por nossa 

Reitoria, portanto, não cabendo tais recomendações ao Campus Salvador, como 

consta no relatório Preliminar de Auditoria Interna a nós enviado”. 

 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Considerando que as recomendações 
elencadas referem-se à avaliação do controle interno do Campusde Salvador, 
mantemos as Recomendações 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 supramencionadas. 

 
Recomendação Final 1.1: Que a Diretoria-Geral do Campus 

Salvador possibilite a adequada capacitação dos servidores 
lotados setor de compras, para que estes possam deter os 
conhecimentos necessários acerca das legislações e 
procedimentos intrínsecos e imprescindíveis ao setor. 
 
Recomendação Final 1.2: Que se estabeleça mecanismo de 
controle relativo aos processos de contratação direta, com intuito 
de elevar a eficácia nas aquisições/contratações, bem como 
salvaguardar o erário contra perda, mau uso e dano. 
 
Recomendação Final 1.3: Que se crie banco de normativos 
relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de 
orientar os servidores lotados na Coordenação de Compras. 
 
Recomendação Final 1.4: Que o Setor de Compras formalize e 
publique as regras e as informações necessárias à formalização 
dos trâmites relacionados aos processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação. 

 
 

INEXISTÊNCIA FÍSICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO À 
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 
CONSTATAÇÃO 02: Embora o processo tenha sido formalmente aberto no sistema, não 
houve a abertura física do mesmo, apesar da necessidade, intrínseca ao setor público, de manter 
o registro da justificativa, bem como o controle dos atos e fatos administrativos decorrentes dos 
respectivos processos. 

 
Evidência: Inexistência do processo. 
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Critérios: 
  

• Art. 11, da IN MP/CGU nº 01/2016: 
 

Art. 11. Na implementação dos controles internos da gestão, a alta administração, 

bem como os servidores da organização, deverá observar os componentes da 

estrutura de controles internos, a seguir descritos: 

 

I - ambiente de controle: é a base de todos os controles internos da gestão, sendo 

formado pelo conjunto de regras e estrutura que determinam a qualidade dos 

controles internos da gestão. O ambiente de controle deve influenciar a forma pela 

qual se estabelecem as estratégias e os objetivos e na maneira como os procedimentos 

de controle interno são estruturados. Alguns dos elementos do ambiente de controle 

são: 

 

a) integridade pessoal e profissional e valores éticos assumidos pela direção e pelo 

quadro de servidores, incluindo inequívoca atitude de apoio à manutenção de 

adequados controles internos da gestão, durante todo o tempo e por toda a 

organização; 

 

b) comprometimento para reunir, desenvolver e manter colaboradores competentes; 

 

c) filosofia da direção e estilo gerencial, com clara assunção da responsabilidade 

de supervisionar os controles internos da gestão; 

 

d) estrutura organizacional na qual estejam claramente atribuídas 

responsabilidades e delegação de autoridade, para que sejam alcançados os 

objetivos da organização ou das políticas públicas; e 

 

e) políticas e práticas de recursos humanos, especialmente a avaliação do 

desempenho e prestação de contas dos colaboradores pelas suas 

responsabilidades pelos controles internos da gestão da organização ou política 

pública; 

 

II – avaliação de risco: é o processo permanente de identificação e análise dos riscos 

relevantes que impactam o alcance dos objetivos da organização e determina a 

resposta apropriada ao risco. Envolve identificação, avaliação e resposta aos riscos, 

devendo ser um processo permanente; 

 

III – atividades de controles internos: são atividades materiais e formais, como 

políticas, procedimentos, técnicas e ferramentas, implementadas pela gestão para 

diminuir os riscos e assegurar o alcance de objetivos organizacionais e de políticas 

públicas. Essas atividades podem ser preventivas (reduzem a ocorrência de eventos 

de risco) ou detectivas (possibilitam a identificação da ocorrência dos eventos de 

risco), implementadas de forma manual ou automatizada. As atividades de controles 

internos devem ser apropriadas, funcionar consistentemente de acordo com um plano 

de longo prazo, ter custo adequado, ser abrangentes, razoáveis e diretamente 

relacionadas aos objetivos de controle. São exemplos de atividades de controles 

internos: 

 

a) procedimentos de autorização e aprovação; 

b) segregação de funções (autorização, execução, registro, controle); 

c) controles de acesso a recursos e registros; 

d) verificações; 

e) conciliações; 

f) avaliação de desempenho operacional; 

g) avaliação das operações, dos processos e das atividades; e 

h) supervisão; 

 

IV - informação e comunicação: as informações produzidas pelo órgão ou entidade 

devem ser apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis, devendo ser 

identificadas, armazenadas e comunicadas de forma que, em determinado prazo, 
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permitam que os funcionários e servidores cumpram suas responsabilidades, inclusive 

a de execução dos procedimentos de controle interno. A comunicação eficaz deve fluir 

para baixo, para cima e através da organização, por todos seus componentes e pela 

estrutura inteira. Todos os servidores/funcionários devem receber mensagem clara da 

alta administração 

sobre as responsabilidades de cada agente no que concerne aos controles internos da 

gestão. A organização deve comunicar as informações necessárias ao alcance dos 

seus objetivos para todas as partes interessadas, independentemente no nível 

hierárquico em que se encontram; 

 

V – monitoramento: é obtido por meio de revisões específicas ou monitoramento 

contínuo, independente ou não, realizados sobre todos os demais componentes de 

controles internos, com o fim de aferir sua eficácia, eficiência, efetividade, 

economicidade, excelência ou execução na implementação dos seus componentes e 

corrigir tempestivamente as deficiências dos controles internos: 

 

a) monitoramento contínuo: é realizado nas operações normais e de natureza 

contínua da organização. Inclui a administração e as atividades de supervisão e 

outras ações que os servidores executam ao cumprir suas responsabilidades. Abrange 

cada um dos componentes da estrutura do controle 

interno, fortalecendo os controles internos da gestão contra ações irregulares, 

antiéticas, antieconômicas, ineficientes e ineficazes. Pode ser realizado pela própria 

Administração por intermédio de instâncias de conformidade, como comitês 

específicos, que atuam como segunda linha (ou camada) de defesa da 

organização; e 

 

b) avaliações específicas: são realizadas com base em métodos e procedimentos 

predefinidos, cuja abrangência e frequência dependerão da avaliação de risco e da 

eficácia dos procedimentos de monitoramento contínuo. Abrangem, também, a 

avaliação realizada pelas unidades de auditoria interna dos órgãos e entidades e 

pelos órgãos do Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo federal para 

aferição da eficácia dos controles internos da gestão quanto ao alcance dos 

resultados desejados. 

 

Parágrafo único. Os componentes de controles internos da gestão definem o enfoque 

recomendável para a estrutura de controles internos nos órgãos e entidades do setor 

público e fornecem bases para sua avaliação. Esses componentes se aplicam a todos 

os aspectos operacionais de cada organização. 

 
• Art. 8º, caput, da Lei nº 8.666/1993: 

 
O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado (...). 

 
• Alínea “a”, Item 5.1 da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002: 

 
Prender a capa, juntamente com toda a documentação, com colchetes, obedecendo 

aordem cronológica do mais antigo para o mais recente, isto é, os mais antigos serão 

os primeiros doconjunto. (grifo nosso) 
 

• Decisão TCU nº 955/2002 – Plenário: 
 
Deve ser observado o fiel cumprimento do art. 38, caput e seus incisos, e art. 40, § 1º, 

da Lei nº 8.666, de 1993, relativos à regular autuação e constituição dos processos 

licitatórios, em especial quanto à numeração das folhas e aposição de rubrica 

imediatamente após a juntada dos documentos da licitação ao processo.(grifo nosso) 
  
 
Recomendação Preliminar 2.1: Que o setor competente do Campus Salvadorseja 
instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários elegalmente 
exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação). 
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Manifestação do Gestor: “Informamos a V.Sª, que o contrato celebrado entre o 

IFBA e a Empresa Baiana de Alimentos - EBAL, foi elaborado por nossa 

Reitoria, portanto, não cabendo tais recomendações ao Campus Salvador, como 

consta no relatório Preliminar de Auditoria Interna a nós enviado”. 

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Considerando que a recomendação 
elencada refere-se ao ato de abertura do processo no campus para o efetivo 
pagamento da despesa, mantemos a Recomendação 2.1 supramencionada. 

 
Recomendação Final 2.1: Que o setor competente do Campus 

Salvador seja instruído a abrir processo, com todos os 
documentos necessários e legalmente exigidos, nos casos de 
contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação). 

 
 
 
 
IV- CONCLUSÃO 
 
Diante das documentações apresentadas pelo DEPAD/Campus Salvador, face ao Relatório 
Preliminar anteriormente encaminhado, constatou-se a falta de compreensão face às 
recomendações proferidas por esta Unidade de Auditoria Interna. 
 
Nesse sentido, concluímos pela elaboração do presente “Relatório Final de Auditoria” 
eressaltamos a necessidade do acompanhamento/monitoramento da implementação do quanto 
recomendado, via “Plano de Providência Permanente”, a fim de se observar a efetividade de 
adoção das medidas sugeridas.     

  
Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora da Auditoria Interna – 
IFBA. 
 
 
Salvador, 18 de janeiro de 2017. 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber 
Auditora 
Matrícula 1833842 
 
 
Em observação a análise da manifestação do Gestor quanto aos registros e recomendações 
formuladas pela Auditora, face aos trabalhos de Auditoria aqui mencionados, acolho a 
conclusão expressa no presente Relatório.  
 
Encaminhe-se à Diretoria-Geral do Campusde Salvador, com vistas ao seu conhecimento. 
 
 
 
Salvador, 18 de julho de 2017. 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 2644111 
 


