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INTRODUÇÃO 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

Na auditoria da avaliação da gestão de suprimentos, bens e serviços, realizada no 

período compreendido entre agosto e setembro de 2021, analisou-se a observância da 

legislação relativa ao empréstimo de tablets comprados pela Reitoria entre 

março/2020 e março/2021. O trabalho teve como objetivos verificar a existência de 

controle interno nos processos de aquisição, avaliar a gestão do contrato de aquisição 

de tablets, como também avaliar o processo de distribuição e os parâmetros para 

recebimento dos tablets. 

 

Para a elaboração da amostra, foram coletados, nos sites 

http://paineldecompras.economia.gov.br e http://www.portaltransparencia.gov.br/, 

os contratos do Instituto vigentes desde março de 2020 a março de 2021. No site 

paineldecompras.economia.gov.br, foi consultado os empenhos realizados pelo 

Instituto relacionados ao COVID-19 em 2020. A pesquisa obteve que o maior gasto 

realizado pelo IFBA foi com servidor, seguido de aquisição de tablet, microcomputador 

e notebook. A partir desses dados, e considerando o cenário pandêmico no Brasil, bem 

como o critério da materialidade, foi selecionado, para ser o universo amostral, o 

processo de “aquisição e distribuição de equipamento eletrônico – tablet”. 

Quadro 1: Saldo empenhado por descrição do material 
2020 

 Item Valor de empenho 
1 Servidor R$ 1.319.840,00 
2 Tablet R$ 1.233.789,00 
3 Microcomputador R$ 1.183.522,00 
4 Notebook R$ 621.587,96 
Fonte: Dados extraídos do http://paineldecompras.economia.gov.br 

Após a escolha do objeto da auditoria, foi pesquisado no Portal da Transparência as 

despesas liquidadas no período de referência e observou-se que o valor gasto com 

tablet ocorreu em uma única compra, tendo a Reitoria adquirido os tablets e distribuiu 
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para os Campi. De posse dessa informação, foi auditado o processo n° 

23278.005654/2020-27 referente à aquisição de tablets realizado pela Reitoria. 

Para realizar o presente trabalho, utilizou-se como critério as normas relacionadas ao 

objeto auditado e exemplos de boas práticas, recorrendo-se a técnicas e 

procedimentos que permitissem a verificação de conformidade de maneira imparcial. 

Durante a execução dos trabalhos, realizado em estrita observância às normas de 

auditoria aplicáveis ao serviço público federal, nenhuma restrição foi imposta. 
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RESULTADO DOS EXAMES 

CONSTATAÇÕES 

CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de 

aquisição com segurança, legitimidade e eficiência. 

Para avaliar a existência de procedimentos de controle internos (segundo a 

metodologia COSO), foi aplicado o Questionário de Avaliação do Controle Interno. A 

partir das respostas ao questionário e dos processos relacionados, foi possível verificar 

as seguintes vulnerabilidades de acordo com a metodologia retro citada: 

a – Ambiente de controle: Não foram observadas ações voltadas para os servidores 

que trabalharam no processo de aquisição dos tablets, tais como ações educativas ou 

disciplinares, código de conduta, motivação e reconhecimento.  

b – Avaliação de riscos: No processo SEI nº 23278.005654/2020-27, houve definição 

de objetivos e elaboração do “Mapa de Gerenciamento de Riscos DGTI.REI 

1559037”,sendo ambos limitados ao processo de compras. O gestor informou, em 

resposta ao questionário de avaliação dos controles internos, que a identificação dos 

riscos relacionados aos objetivos pretendidos, bem como a identificação da 

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 

mitigá-los, estão documentadas no Processo SEI nº23278.009666/2020-21, porém esta 

AUDIN não teve acesso ao referido processo. 

c – Atividades de controle: Embora o gestor afirme que o setor adota procedimentos 

que assegurem o cumprimento dos objetivos tais como: orientações, check list, 

segregação de função e conferência, verifica-se nas demais Constatações deste 

Relatório, que os referidos controles se mostraram ineficientes. 

d – Informação e comunicação: Apesar do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ser 

uma ferramenta que permite ao IFBA oferecer informações de forma transparente e 

organizada, as informações quanto ao processo de aquisição dos tablets e 

transferência dos equipamentos para os campi estão incompletas ou dispersas em 
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outros processos ou em outros meios de informação (e-mail e site institucional), 

dificultando o acompanhamento e o controle dos mesmos. 

e – Monitoramento: Não foi constatada existência de mecanismos destinados a 

monitorar os controles internos tampouco a avaliação dos resultados dos trabalhos 

realizados. Para reforçar o constatado, citamos, a título de exemplo, a ociosidade de 

tablets em alguns campi, resultado de um mau planejamento da compra e/ou de 

distribuição que gera desperdício de dinheiro público. 

A ausência ou a fragilidade dos elementos que compõem os controles internos tornam 

o processo vulnerável a erros e fraudes, e a consequente comprometimento da 

probidade, eficiência e objetivo institucional pretendido. Para reforçar o disposto, 

citamos, a título de exemplo, a emissão do parecer jurídico após a emissão da Nota de 

Empenho (vide Constatação 5) e ausência no processo eletrônico de documentos 

exigidos legalmente (vide Constatação 2). 

Evidência:  
Processos SEInº23278.005654/2020-27:  
Mapa de Gerenciamento de Riscos DGTI.REI 1559037  
Empenho 2020NE800409 (1577973) 
Processo SEI nº 23278.006614/2020-01:  
Análise Jurídica /PARECER/Procuradoria Federal (1591506 
Processo SEI nº 23278.009666/2020-21 -Processo não disponibilizado 

 
Critério: 

1 -Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada - COSO 
 

 
CONSTATAÇÃO 02: Ausência, no processo eletrônico, de documentos exigidos 

legalmente para segurança e transparência dos processos. 

No processo sei n° 23278.005654/2020-27, não foi localizado os seguintes 

documentos: 

1. Designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

2. Comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do 
extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, 
conforme o caso; 

A inobservância de tais exigências configura-se em ilegitimidade e compromete os 
princípios básicos da Eficiência e da Transparência. 
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Evidência:  
Inexistência dos documentos citados Processo SEI n° 23278.005654/2020-27 

 
 

Critério: 
1 - Anexo I, art. 21, incisos VI e XII do Decreto nº 3.555/00 
Art. 21.  Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão 

 documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, 
 compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte: 
 (...) 
 VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 
 (...) 
 XII - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do 
 contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, conforme o caso. 
 

2 – Art. 38, incisos II e XI da Lei nº 8.666/93. 
Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

 devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 
 indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 
 oportunamente: 

(...) 
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da 

 entrega do convite; 
(...) 
XI - outros comprovantes de publicações; 

 
 
 
CONSTATAÇÃO 03: Celebração de contrato sem o devido acompanhamento da 

execução pela Administração Pública. 

No processo sei n° 23278.005654/2020-27, não foi localizado a designação formal do 

fiscal de contrato, bem como do preposto. 

 
Evidência:  
Inexistência dos documentos citados Processo SEI n° 23278.005654/2020-27 

 
Critério: 
1  – Art. 67 e 68 da Lei nº 8.666/1993 
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

 representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de  
 terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

Art. 68.  O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da  obra ou 
 serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

 
2 – TCU – Acórdão nº 1.094/2013 
Algumas diretrizes a serem observadas pela Administração quando da designação de 

 servidores para exercer a função de fiscal de contrato, a saber: 
a) expedição de portaria de designação específica ou outro instrumento equivalente para a 

 nomeação/designação dos representantes, constando do ato as atribuições do fiscal; 
(...) 
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CONSTATAÇÃO 04: Multiplicidade de processos referente à aquisição de tablets, 

dificultando o entendimento, acompanhamento e controle da aquisição. 

Na página do site oficial do IFBA informa a realização de Pregão por meio do processo 

sei n° 23278.005654/2020-27. Esse processo possui mais oito processos relacionados e 

13 processos para termos de transferências. Posteriormente, através do processo sei 

n° 23278.005608/2021-17, foram encaminhados a esta auditoria mais quatro 

processos relacionados e 22 processos para termos de transferências. 

 
Evidência:  

Quadro 2: Processos relacionados ao 23278.005654/2020-27 

 
Processo Principal Assunto Data 

Unidade 
geradora 

 
23278.005654/2020-27 

Compra de material e contratação de 
serviços. 

20/07/2020 DGTI.REI 

 
Processos Relacionados: Assunto Data 

Unidade 
geradora 

1 23278.005672/2020-17 Contratação de serviço móvel pessoal 20/07/2020 DGTI.REI 

2 23278.006188/2020-05 
Ofício nº 1550447/2020/GABINETE.REI - 

transferência de recurso de custeio 
07/08/2020 GABINETE.REI 

3 23278.006259/2020-61 Declaração de capacidade técnica 11/08/2020 GABINETE.REI 

4 23278.006614/2020-01 Aquisição de 950 tablets - pregão 
anulado 

21/08/2020 DGTI.REI 

5 23278.006731/2020-66 
Levantamento de demanda para 

compras de tablet 
27/08/2020 DGTI.REI 

6 23278.007748/2020-31 *sem conteúdo 
  

7 23442.001340/2020-14 
Resposta ao despacho sem número 

GAB.PAF (1570002)  

28/08/2020 DAP.PAF 

8 23278.010110/2020-87 Adesão na Ata de Registro de Preços - 
IFSC (750 tablets) 

10/12/2020 DGTI.REI 

 
Termo de Transferência 

(13) 
Campus 

Número de tablets 
transferidos 

1 23278.007816/2020-61 Eunápolis 148 

2 23278.007795/2020-84 Valença 162 

3 23278.007811/2020-39 Santo Antônio 45 

4 23278.007906/2020-52 Feira de Santana 64 

5 23278.007814/2020-72 Ilhéus 50 

6 23278.007817/2020-14 Porto Seguro 88 

7 23278.007892/2020-77 Jequié 65 

8 23278.007894/2020-66 Brumado 48 

9 23278.007866/2020-49 Euclides da Cunha 75 

10 23278.007876/2020-84 Barreiras 74 

11 23278.007905/2020-16 Santo Amaro 58 

12 23278.007907/2020-05 Camaçari 96 
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Processo Principal Assunto Data 

Unidade 
geradora 

13 23278.007875/2020-30 Irecê 56 

 
Total 

 
1029 

 

Quadro 3: Processos relacionados ao 23278.005608/2020-17 

  
Processo Principal Assunto Data Unidade 

geradora 

  23278.005608/2021-17 Solicitação de Auditoria      

 
Processos Relacionados: Assunto Data 

Unidade 
geradora 

1 23278.007531/2020-21 
Implementação das ações de inclusão 
digital nos campi do IFBA 26/09/2020 GABINETE.REI 

2 23278.006754/2020-71 

Levantamento das situações e 
condições de retomada dos calendários 
letivos na forma não presencial no IFBA 27/08/2020 DPE.PROEN.REI 

3 23283.001419/2020-15 Regulamento parra comodato 19/10/2020 DG.SFI 

4 23459.000897/2020-41 Tombamento de tablets para as AENPE 15/10/2020 
CHEFIA-

DEPEN.JEQ 

  
Termo de Transferência 

(22) Campus 
Número de tablets 

transferidos 

1 23278.007795/2020-84 Valença 162 

2 23278.007811/2020-39 Santo Antônio de jesus 15 

3 23278.007813/2020-28 Ubaitaba 31 

4 23278.007814/2020-72 Ilhéus 50 

5 23278.007816/2020-61 Eunápolis 148 

6 23278.007817/2020-14 Porto seguro 88 

7 23278.007866/2020-49 Euclides da cunha 75 

8 23278.007867/2020-93 Juazeiro 151 

9 23278.007868/2020-38 Jacobina 141 

10 23278.007869/2020-82 Paulo Afonso 30 

11 23278.007892/2020-77 Jequié 65 

12 23278.007894/2020-66 Brumado 48 

13 23278.007895/2020-19 Vitória da conquista 49 

14 23278.007873/2020-41 Seabra 109 

15 23278.007875/2020-30 Irecê 56 

16 23278.007876/2020-84 Barreiras 74 

17 23278.007904/2020-63 Lauro de Freitas 24 

18 23278.007907/2020-05 Camaçari 96 

19 23278.007906/2020-52 Feira de Santana 64 

20 23278.007905/2020-16 Santo amaro 58 

21 23278.007941/2020-71 Simões filho 257 

22 23278.007908/2020-41 Salvador 450 

23 23278.005654/2020-27  Reitoria 9 

  Total   2250 
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Existem casos em que se faz necessário a abertura de um novo processo, a exemplo 

dos termos de transferências, entretanto, alguns processos relacionados fazem parte 

da continuidade do processo de aquisição dos tablets para realização da inclusão 

digital. Essa dispersão de documentos descaracteriza o processo administrativo e 

causa dificuldade de entendimento, acompanhamento e controle da aquisição. 
 

Critério: 

 1 – Orientação Normativa AGU Nº 2, de 01 de abril de 2009 

 Ementa 
 Os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, 
 devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência 
 cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e 
 encerramento. 
 

 

CONSTATAÇÃO 05: Contratação sem parecer prévio emitido pela Procuradoria 

Jurídica, contrariando dispositivos legais, além de assunção à riscos de celebrar 

ajustes com irregularidades e impropriedades. 

Os principais documentos que sustentaram a aquisição de tablets se encontram no 

processo nº 23278.005654/2020-27, tais como: as minutas de editais de licitação, bem 

como as dos contratos, termo de referência, e solicitação de adesão; que deveriam 

estar previamente examinadas e aprovadas pelo setor jurídico. Entretanto o parecer 

ocorreu, somente, no dia 18 de setembro, em outro processo, sob n° 

23278.006614/2020-01, após a emissão da Nota de Empenho datada em 04 de 

setembro de 2020. 
 

 Evidência:  
 Processo nº 23278.005654/2020-27:  
 Empenho 2020NE800409 (1577973) 
 Processo nº 23278.006614/2020-01:  
 Análise Jurídica /PARECER/Procuradoria Federal (1591506) 
  

 Critério: 
1– Parágrafo único, Art. 38, da Lei nº 8.666/93. 
Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

 devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 
 indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 
 oportunamente: 

(...) 
 Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 
 convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica 
 da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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CONSTATAÇÃO 06: Não atendimento ao requisito constante no Termo de Referência 

do instrumento convocatório. 

No termo de referência exige suporte e garantia do fabricante por um período mínimo 

de 12 meses com atendimento no local, devendo o equipamento possuir assistência 

técnica autorizada em Salvador, informando telefone e endereço da mesma 

comprovado através de documento do fabricante. Porém a assistência técnica do 

tablet adquirido é em Extrema-MG sendo assim, necessário o envio do equipamento 

para outro estado e consequentemente aumentado o período para solução de um 

eventual problema.  
 

 Evidência:  
 Processo nº 23278.005654/2020-27: Termo de Referência DGTI.REI (1557498) e anexo 1 do 

edital. 
 Processo nº 23278.007813/2020-28: Encaminhamento Tablet Avariado para Multilaser 

(1903691)  
 

 Critério: 
 1 - Art. 41, da Lei nº 8.666/93 
 Art. 41.A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
 se acha estritamente vinculada. 
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RECOMENDAÇÕES 
RECOMENDAÇÃO 01: Gerenciar os riscos, de forma adequada, tendo como referências 

o COSO-ERM e as “Boas Práticas” adotadas por vários órgãos da Administração 

Pública, a exemplo do modelo de gestão de riscos implementados pelo o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); 

 

Referência: Constatação 01 (Item B) 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Desenvolver atividades de controles apropriadas e eficazes para 

os processos e atividades da PROAP, em especial, à etapa de planejamento da 

aquisição ou contratação, a exemplo: 

 Fluxograma; 

 Mapeamento dos processos; 

 Manual de procedimentos operacionais, 

 Verificações/Check list;  

 Conciliações;  

 Avaliação de desempenho operacional;  

 Avaliação das operações, dos processos e das atividades. 

 

Referência: Constatação 01 (Itens C e E) 

 

RECOMENDAÇÃO 03: Elaborar parâmetros para melhorar a transparência e avaliar a 

qualidade das informações disponibilizadas ao público interno e externo, de maneira 

que seja apropriada, tempestiva, acessível, completa e coerente. 

 

Referência: Constatação 01 (Item D)  

 

RECOMENDAÇÃO 04: Quando na elaboração do Manual de Procedimentos 

Operacionais, Check-List ou documentos similares (citados na Recomendação 02 deste 
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Relatório), inserir em tais documentos a necessidade de ser anexado nos processos 

eletrônicos de contratação as seguintes documentações: 

01. Portaria de designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

02. Parecer prévio emitido pela Procuradoria Jurídica; 

03. Comprovante da publicação do aviso do edital; 

04. Comprovante da publicação do resultado da licitação; 

05. Comprovante de publicação do extrato do contrato (e dos termos aditivos, se 

for o caso); 

06. Portaria de designação formal do fiscal de contrato. 

Referência: Constatações 02, 03 e 05. 

RECOMENDAÇÃO 05: Criar ações para estimular a devida administração dos processos 

no sistema SEI, de forma a evitar abertura exacerbada de processos em detrimento da 

alimentação de processos já existentes, com o fim de facilitar a compreensão e 

controle dos mesmos 

 

Referência: Constatação 04 
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CONCLUSÃO 
Após proceder às análises devidas, constatou-se que a ausência ou a fragilidade dos 

elementos que compõem os controles internos tornaram o processo de aquisição 

vulnerável a erros e fraudes, e o consequente comprometimento da probidade, 

eficiência e objetivo institucional pretendido.  
 

Apesar de possuir o objetivo e a gerenciamento dos riscos inerentes ao processo de 

licitação, a análise dos processos demonstrou que houve falha nos procedimentos de 

controle e supervisão visto que a emissão do parecer jurídico ocorreu após a emissão 

da Nota de Empenho e falta ao processo eletrônico documentos exigidos legalmente. 

Além disso, o uso dos meios de informação e comunicação (SEI e site oficial do IFBA) 

não foram suficientes para proporcionar transparência quanto a aquisição e 

distribuição dos tablets. Inclusive a auditoria foi dificultada pela dispersão das 

informações. 
 

É oportuno citar que esta AUDIN não teve acesso ao processo o qual o gestor informou 

- Processo SEI nº 23278.009666/2020-21, em resposta ao questionário de avaliação 

dos controles internos, a realização da identificação dos riscos relacionados aos 

objetivos pretendidos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência 

desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 

Diante do exposto no presente Relatório, converte-se o “Relatório Preliminar nº 

003/2021” em “Relatório Final nº 003/2021” com as devidas adequações, assim como 

ressalta-se a necessidade de acompanhamento da implementação das 

recomendações, via Plano de Providência Permanente – PPP, a fim de observar a 

efetividade das medidas sugeridas. 

 
Salvador, 15 de julho de 2022 

APROVAÇÃO 

 

Sheila Simone Kosminsky Weber 

Titular da Unidade de Auditoria Interna  

Matrícula:1833842 

ELABORAÇÃO 

 

Samantha de Oliveira Kaihara 

Auditora 

Matrícula 2222468 
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ANEXO I 

SÍNTESE DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

CONSTATAÇÕES RECOMENDAÇÕES 

CO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o 

processo de aquisição com segurança, legitimidade e 

eficiência. 

Para avaliar a existência de procedimentos de controle 

internos (segundo a metodologia COSO), foi aplicado o 

Questionário de Avaliação do Controle Interno. A partir das 

respostas ao questionário e dos processos relacionados, foi 

possível verificar as seguintes vulnerabilidades de acordo 

com a metodologia retro citada: 

a – Ambiente de controle: Não foram observadas ações 

voltadas para os servidores que trabalharam no processo de 

aquisição dos tablets, tais como ações educativas ou 

disciplinares, código de conduta, motivação e 

reconhecimento.  

b – Avaliação de riscos: No processo SEI nº 

23278.005654/2020-27, houve definição de objetivos e 

elaboração do “Mapa de Gerenciamento de Riscos DGTI.REI 

1559037”,sendo ambos limitados ao processo de compras. 

O gestor informou, em resposta ao questionário de 

avaliação dos controles internos, que a identificação dos 

riscos relacionados aos objetivos pretendidos, bem como a 

identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e 

a consequente adoção de medidas para mitigá-los, estão 

documentadas no Processo SEI nº 23278.009666/2020-21, 

porém esta AUDIN não teve acesso ao referido processo. 

c – Atividades de controle: Embora o gestor afirme que o 

RE 01: Gerenciar os riscos dos 

principais processos/objetivos de 

acordo com os parâmetros do 

COSO-ERM e as “Boas Práticas” 

adotadas por vários órgãos da 

Administração Pública, a exemplo 

do modelo de gestão de riscos 

implementados pelo o Ministério 

do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP); 

 

Referência: Constatação 01 (Item 

B) 

 

RE 02: Desenvolver atividades de 

controles apropriadas e eficazes 

para os processos e atividades do 

setor, em especial, à etapa de 

planejamento da aquisição ou 

contratação, a exemplo: 

• Fluxograma; 

• Mapeamento dos processos; 

• Manual de procedimentos 

operacionais, 

• Verificações/Checklist;  

• Conciliações;  

• Avaliação de desempenho 

operacional;  
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setor adota procedimentos que assegurem o cumprimento 

dos objetivos tais como: orientações, checklist, segregação 

de função e conferência, verifica-se nas demais 

Constatações deste Relatório, que os referidos controles se 

mostraram ineficientes. 

d – Informação e comunicação: Apesar do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) ser uma ferramenta que 

permite ao IFBA oferecer informações de forma 

transparente e organizada, as informações quanto ao 

processo de aquisição dos tablets e transferência dos 

equipamentos para os campi estão incompletas ou dispersas 

em outros processos ou em outros meios de informação (e-

mail e site institucional), dificultando o acompanhamento e 

o controle dos mesmos. 

e – Monitoramento: Não foi constatada existência de 

mecanismos destinados a monitorar os controles internos 

tampouco a avaliação dos resultados dos trabalhos 

realizados. Para reforçar o constatado, citamos, a título de 

exemplo, a ociosidade de tablets em alguns campi, resultado 

de um mau planejamento da compra e/ou de distribuição 

que gera desperdício de dinheiro público. 

A ausência ou a fragilidade dos elementos que compõem os 

controles internos tornam o processo vulnerável a erros e 

fraudes, e a consequente comprometimento da probidade, 

eficiência e objetivo institucional pretendido. Para reforçar o 

disposto, citamos, a título de exemplo, a emissão do parecer 

jurídico após a emissão da Nota de Empenho (vide 

Constatação 5) e ausência no processo eletrônico de 

documentos exigidos legalmente (vide Constatação 02). 

CO 02: Ausência, no processo eletrônico, de documentos 

exigidos legalmente para segurança e transparência dos 

• Avaliação das operações, dos 

processos e das atividades. 

 

Referência: Constatação 01 (Itens 

C e E) 

 

RE 03: Criar meios formais para 

melhorar a transparência e 

avaliar a qualidade das 

informações disponibilizadas ao 

público interno e externo 

referentes a editais e seus 

desdobramentos, de maneira que 

seja apropriada, tempestiva, 

acessível, completa e coerente; 

 

Referência: Constatação 01 (Item 

D)  

RE 04: Quando na elaboração 

do Manual de Procedimentos 

Operacionais, Check-List ou 

documentos similares (citados 

na Recomendação 02 deste 

Relatório), inserir em tais 

documentos a necessidade de 

ser anexado nos processos 

eletrônicos de contratação as 

seguintes documentações: 

01. Portaria de designação 

do pregoeiro e equipe de apoio; 

02. Parecer prévio emitido 

pela Procuradoria Jurídica; 

03. Comprovante da 

publicação do aviso do edital; 

04. Comprovante da 
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processos. 

No processo sei n° 23278.005654/2020-27, não foi 

localizado os seguintes documentos: 

1. Designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

2. Comprovantes da publicação do aviso do edital, do 
resultado da licitação, do extrato do contrato e dos 
demais atos relativos a publicidade do certame, 
conforme o caso; 

A inobservância de tais exigências configura-se em 
ilegitimidade e compromete os princípios básicos da 
Eficiência e da Transparência. 
 
 
 
CO 03: Celebração de contrato sem o devido 

acompanhamento da execução pela Administração Pública. 

No processo sei n° 23278.005654/2020-27, não foi 

localizado a designação formal do fiscal de contrato, bem 

como do preposto. 

 

CO 4: Multiplicidade de processos referente à aquisição de 

tablets, dificultando o entendimento, acompanhamento e 

controle da aquisição. 

Na página do site oficial do IFBA informa a realização de 

Pregão por meio do processo sei n° 23278.005654/2020-27. 

Esse processo possui mais oito processos relacionados e 13 

processos para termos de transferências. Posteriormente, 

através do processo sei n° 23278.005608/2021-17, foram 

encaminhados a esta auditoria mais quatro processos 

relacionados e 22 processos para termos de transferências. 

 

CO 05: Contratação sem parecer prévio emitido pela 

Procuradoria Jurídica, contrariando dispositivos legais, 

além de assunção à riscos de celebrar ajustes com 

irregularidades e impropriedades. 

Os principais documentos que sustentaram a aquisição de 

publicação do resultado da 

licitação; 

05. Comprovante de 

publicação do extrato do 

contrato (e dos termos aditivos, 

se for o caso); 

06. Portaria de designação 

formal do fiscal de contrato. 

Referência: Constatações 02, 03 

e 05. 

RE 05: Criar ações para 

estimular a devida 

administração dos processos no 

sistema SEI, de forma a evitar 

abertura exacerbada de 

processos em detrimento da 

alimentação de processos já 

existentes, com o fim de 

facilitar a compreensão e 

controle dos mesmos 

 

Referência: Constatação 04 
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tablets se encontram no processo nº 23278.005654/2020-

27, tais como: as minutas de editais de licitação, bem como 

as dos contratos, termo de referência, e solicitação de 

adesão; que deveriam estar previamente examinadas e 

aprovadas pelo setor jurídico. Entretanto o parecer ocorreu, 

somente, no dia 18 de setembro, em outro processo, sob n° 

23278.006614/2020-01, após a emissão da Nota de 

Empenho datada em 04 de setembro de 2020. 

 

CO 06: Não atendimento ao requisito constante no Termo 

de Referência do instrumento convocatório. 

No termo de referência exige suporte e garantia do 

fabricante por um período mínimo de 12 meses com 

atendimento no local, devendo o equipamento possuir 

assistência técnica autorizada em Salvador, informando 

telefone e endereço da mesma comprovado através de 

documento do fabricante. Porém a assistência técnica do 

tablet adquirido é em Extrema-MG sendo assim, necessário 

o envio do equipamento para outro estado e 

consequentemente aumentado o período para solução de 

um eventual problema.  
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ANEXO II 

MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO E ANÁLISE DA AUDIN 

 

CONSTATAÇÕES 01, 02, 03, 04, 05 e 06 

Manifestação do Gestor 

Não Houve 

Análise da Auditoria 

Considerandoa ausência de manifestação do gestor, mantemos o disposto no relatório 

preliminar nº 003/2021. 

 


