
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2017 

 

AÇÃO DE AUDITORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO: 

 

No presente trabalho, foram analisados processos licitatórios referentes ao 

período de janeiro/2016 a dezembro/2016, incluindo pregões, contratações diretas e adesões a 

atas de registro de preços. 

No total, foi fiscalizado um montante de R$ 11.272.715,73 (onze milhões, 

duzentos e setenta e dois mil, setecentos e quinze reais) em recursos. 

Apurou-se que o processo licitatório no CNMP ocorre de forma regular e que os 

controles internos instituídos pela área de aquisições são, na maioria, suficientes para subsidiar 

o processo de compras. 

Foram detectadas algumas falhas e impropriedades: a maioria referente a 

aspectos formais, outras relacionadas a questões mais específicas. Em todos os casos, as 

constatações merecem atenção por parte dos gestores. 

 As recomendações encontram-se listadas no Anexo I deste relatório. 

Fez parte do presente trabalho o acompanhamento dos Relatórios de Auditoria 

nº 11/2014, 02/2015, 08/2015 e Notas de Auditoria nº 01/2016 e 01/2017. 

Cumpre frisar que, em agosto de 2017, foram publicadas as novas portarias que 

disciplinam o processo licitatório e a gestão e fiscalização de contratos no âmbito do CNMP, 

respectivamente a Portaria CNMP-SG nº 146/2017 e 147/2017. 

 

 

 

Brasília, 20 de outubro de 2017. 
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I - APRESENTAÇÃO 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2017, 

apresenta-se o Relatório de Auditoria sobre Licitações e Contratos. Este trabalho contém o 

resultado das análises realizadas acerca da regularidade do processo licitatório no CNMP. O 

presente trabalho teve como objetivo verificar a regularidade dos procedimentos adotados, a 

correta aplicação dos recursos e a aderência à legislação sobre o tema, assim como a análise 

dos controles internos.  

O trabalho foi realizado no período de 14/08/2017 a 11/10/2017, sendo executado de 

acordo com os procedimentos de auditoria geralmente aceitos, na extensão julgada necessária 

às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames. 

Em 18/10/2017 foi realizada reunião de encerramento com a presença da equipe 

de auditoria, do Secretário de Administração, da Coordenadora de Compras e Contratos, de 

servidores da Seção de Compras e da Seção de Contratos, de dois servidores da Coordenadoria 

de Gestão de Contratos e Serviços, do pregoeiro do CNMP e da Assessora Jurídica-Chefe, com 

o objetivo de possibilitar a manifestação das unidades acerca das constatações efetuadas durante 

os trabalhos. No dia 17/10/2017, a equipe de auditoria se reuniu com o Secretário de Tecnologia 

da Informação e com a Assessora - Nível III da Assessoria de Políticas de TI para tratar das 

questões específicas relacionadas às aquisições de TI.  

Faz parte deste Relatório o ANEXO I “Quadro de Consolidação das 

Recomendações da Auditoria Interna” e o ANEXO II “Quadro de Consolidação do 

Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº 11/2014, 02/2015, 08/2015 

e Notas de Auditoria nº 01/2016 e 01/2017”. 

 

II – ESCOPO DO TRABALHO 

• Processos licitatórios realizados entre jan/2016 e dez/2016; 

• Edital de licitação; 

• Pregão; 

• Registro de preços; 

• Dispensa e inexigibilidade de licitação; 

• Controles internos; 

• Sustentabilidade nas aquisições; 
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• Contrato administrativo - alteração, revisão, repactuação, reajuste e prorrogação; e 

• Recomendações de auditorias anteriores. 

 

III – METODOLOGIA 

Procedimentos de auditoria adotados: 

• Análise documental; 

• Entrevistas;  

• Observação; 

• Conferência de cálculo; e 

• Outros. 

 

IV – BASE NORMATIVA 

Normativos Internos: 

• Resolução CNMP nº 92/2013; 

• Resolução CNMP nº 102/2013 

• Portaria CNMP-PRESI n° 60/2015; 

• Portaria CNMP-PRESI n° 32/2016; 

• Portaria CNMP-SG n° 44/2015; 

• Portaria CNMP-SG n° 146/2017; e 

• Portaria CNMP-SG n° 147/2017. 

 

Normativos Externos: 

• Lei nº 8.666/93; 

• Lei nº 9.784/99 

• Lei nº 10.520/02; 

• Lei Complementar nº 123/06; 

• Instrução Normativa SLTI nº 02/08; 

• Decreto nº 3.555/00; 

• Decreto nº 5.450/05; 

• Decreto nº 7.892/13; e 

• Decreto nº 7.746/12. 
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V – RESULTADO DAS ANÁLISES 

 

1. Introdução 

Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 4 (quatro) Questões de 

Auditoria (QA) sobre temas relevantes referentes a Licitações e Contratos. Cada QA possui 

requisitos que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. 

Na análise de cada QA, são elencados os requisitos e a metodologia aplicada 

para conferência dos temas abordados.  

As QA elaboradas são: 

• A – O processo licitatório, incluindo todas as suas fases, atende aos parâmetros 

legais? 

• B – Os contratos e seus respectivos aditamentos são formalizados de maneira 

regular? 

• C – As contratações diretas são feitas em obediência à legislação? 

• D – O CNMP utiliza critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições? 

 

2. Amostragem 

 

Para aplicação dos testes de auditoria foram selecionados 12 (doze) processos de 

pregão eletrônico, que somaram um total de recursos auditados, nessa modalidade, de R$ 

8.921.816,94 (oito milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e dezesseis reais)1. Os 

processos selecionados foram: 

 

Pregão Objeto Valor Adjudicado Processo 

04/2016 Serviços de vigilância R$ 2.191.834,80 62/2016-77 

07/2016 Conservação e limpeza R$ 1.000.799,73 920/2015-01 

08/2016 Passagens aéreas R$ 0,00001 476/2016-04 

12/2016 Carimbos, borrachas e refis R$ 91.120,40 416/2016-83 

16/2016 Segurança de rede R$ 699.199,80 597/2014-86 

25/2016 Impressos administrativos R$ 213.524,26 630/2016-30 

                                                           
1 Desses processos, 4 (quatro) são de pregão eletrônico para registro de preços. Assim, utilizou-se como 
referência para apuração do valor total dos recursos auditados o valor adjudicado nos registro de preço, 
mesmo nos casos de não ter sido adquirida a totalidade dos itens registrados. 
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26/2016 Material de expediente R$ 46.782,38 1187/2016-14 

29/2016 Apoio administrativo e outros R$ 2.433.798,84 846/2016-03 

33/2016 Sistema de compras e contratos R$ 208.000,00 1555/2015-43 

34/2016 Fornecimento de combustíveis R$ 194.369,84 980/2016-04 

37/2016 Solução de Virtualização R$ 240.000,00 635/2016-62 

38/2016 Fornecimento e instalação de 

equipamentos de climatização 

R$ 58.416,00 661/2016-91 

 

Além disso, foram selecionados 8 (oito) processos de contratação direta, cujos 

contratos somaram um total de recursos auditados de R$ 644.168,79 (seiscentos e quarenta e 

quatro mil, cento e sessenta e oito reais), conforme tabela a seguir: 

Contrato Objeto Modalidade Valor 

contratado 

Processo 

-- Aquisição de mastros e 

bandeiras 

Dispensa R$ 3.460,00 1221/2016-51 

-- Manutenção preventiva 

semestral para o nobreak 

do CPD 

Dispensa R$ 2.900,00 1564/2016-15 

16/2016 Contratação emergencial 

de outsourcing de 

impressão 

Dispensa R$ 138.076,50 338/2016-17 

-- Biblioteca Digital Fórum 

de Direito 

Inexigibilidade R$ 98.014,00 

 

1928/2016-67 

23/2016 Softwares Novell Inexigibilidade R$ 113.750,04 303/2016-88 

39/2016 Contratação e fornecimento 

de conteúdos noticiosos 

especializados 

Inexigibilidade 

 

R$ 14.400,00 404/2016-59 

49/2016 Memorial do CNMP - 

contratação de historiador 

Inexigibilidade 

 

R$ 80.000,00 1579/2016-83 

53/2016 Fornecimento e instalação 

de divisórias 

Inexigibilidade 

 

R$ 193.568,25 161/2016-59 

 

Para verificação dos procedimentos para adesão a ata de registro de preços de 

outros órgãos, foram selecionados os seguintes processos, que somaram um valor de R$ 

1.706.730 (um milhão, setecentos e seis mil, setecentos e trinta reais): 

Órgão 

gerenciador 

Objeto Valor Processo 

 

PGR Aquisição de notebooks 229.500 1402/2016-87 

MTE Solução de videomonitoramento 1.477.230 1627/2016-99 
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Para verificação dos procedimentos para adesão a atas de registro de preços, 

tendo o CNMP como órgão gerenciador, foram selecionados os seguintes processos para 

análise: 

Nº da ata Órgão Objeto Processo 

01A.2016 Tribunal Regional do Trabalho 

da Décima Região 

Certificado digital 1632/2016-46 

01A.2016 

 

Superintendência Estadual do 

Meio Ambiente do Ceará – 

SEMACE 

Certificado digital 

 

1639/2016-68 

01A.2016 

 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 20ª região 

Certificado digital 

 

1782/2016-50 

01A.2016 

 

Governo do Estado do 

Amazonas 

Certificado digital 

 

224/2017-58 

01A.2016 

 

Justiça do Trabalho da 8ª região Certificado digital 

 

1311/2016-41 

01A.2016 

 

Ministério Público do Estado de 

Pernambuco 

Certificado digital 

 

1161/2016-76 

01A.2016 

 

Agência de Fomento do Estado 

de Santa Catarina - BADESC 

Certificado digital 

 

707/2016-71 

01A.2016 

 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 21ª Região 

Certificado digital 

 

859/2016-74 

08.2016 Advocacia-Geral da União Combustível 1899/2016-33 

08.2016 

 

Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-

Geral da União 

Combustível 

 

1911/2016-18 

08.2016 

 

Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário 

Combustível 

 

1946/2016-49 

08.2016 

 

Procuradoria Regional da 

República da 1ª região 

Combustível 

 

1953/2016-41 

08.2016 

 

Superintendência Federal da 

Agricultura no DF- MAPA 

Combustível 

 

1998/2016-15 

08.2016 

 

Governo do Estado do Amapá Combustível 

 

53/2017-67 

08.2016 

 

Governo do Estado de Minas 

Gerais 

Combustível 

 

329/2017-15 

08.2016 

 

Hospital Universitário de 

Brasília 

Combustível 

 

391/2017-07 

08.2016 

 

Gabinete Militar do Governador 

de Minas Gerais 

Combustível 

 

560/2017-09 

08.2016 

 

Ministério da Transportes, 

Portos e Aviação Civil 

Combustível 

 

745/2017-13 

08.2016 

 

Governo do Estado do Acre Combustível 

 

1896/2016-08 
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No tocante aos contratos administrativos, foram analisados os seguintes 

processos: 

Nº contrato Objetivo Tipo Processo 

13/2014 Passagens Prorrogação 66/2016-55 

10/2011 Brigada de incêndio Prorrogação excepcional 424/2016-20 

09/2011 Segurança Revisão 1811/2015-01 

09/2011 Segurança Prorrogação excepcional 426/2016-19 

27/2014 Limpeza Revisão 1854/2015-88 

27/2014 Limpeza Prorrogação 15/2016-23 

27/2014 Limpeza Prorrogação 252/2016-94 

27/2014 Limpeza Repactuação 326/2016-92 

19/2013 Manutenção da central 

telefônica 

Reajuste 1145/2016-83 

56/2012 Manutenção do sistema de 

climatização 

Rescisão 1153/2012-04 

22/2013 Recepcionistas Revisão 2149/2015-06 

22/2013 Recepcionistas Rescisão 400/2013-28 

05/2013 Fotógrafo Prorrogação 1228/2016-72 

14/2013 Copeiragem Revisão e Repactuação 1906/2016-05 

43/2012 Serviços gráficos Prorrogação 244/2016-48 

10/2016 Copeiragem Repactuação 280/2016-10 

10/2016 Copeiragem Prorrogação e acréscimo 1453/2016-17 

02/2015 ASI Web Negociação 166/2016-81 

30/2014 Lanchonete Reajuste 113/2016-61 

05/2011 Telefonia fixa Prorrogação excepcional 425/2016-74 

46/2012 Manutenção predial Retificação, revisão e 

repactuação 

327/2016-37 

06/2014 MentoRH Prorrogação 1252/2016-10 

25/2014 Almoxarife e armazenista Repactuação 292/2016-36 

26/2014 Apoio administrativo Acréscimo 250/2016-03 

26/2014 Apoio administrativo Repactuação 297/2016-69 

35/2016 Outsourcing de impressão Retificação 1799/2016-15 

18/2014 Link de internet Prorrogação 914/2016-26 

29/2011 Agenciamento de eventos Prorrogação excepcional 1313/2016-31 

 

No total, o montante de recursos auditados somou R$ 11.272.715,73 (onze 

milhões, duzentos e setenta e dois mil, setecentos e quinze reais). A auditoria analisou 69 

(sessenta e nove) processos2 administrativos, e aplicou 12 modelos de checklist aos processos.  

 

 

                                                           
2 Além disso, durante a execução dos trabalhos, a fim de complementar as análises, foram solicitados outros 
processos administrativos relacionados ao objeto principal. 
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3. Questão de Auditoria A – Regularidade do processo licitatório 

A Questão de Auditoria “A” verificou se o processo licitatório no CNMP atende 

aos parâmetros legais. Foram abordados os seguintes requisitos:  

• Aderência dos procedimentos pré-licitatórios ao disposto na legislação; 

• Requisitos indispensáveis do edital; 

• Regularidade das sessões de pregões e dos procedimentos pós-pregão; 

• Obediência às normas nos procedimentos de recebimento do objeto; 

• Regularidade das contratações de TI;   

• Regularidade das contratações por adesão a atas de registro; e 

• Existência ou não de fracionamento de despesa. 

 

3.1 Procedimentos pré-licitatórios 

 

3.1.1 Constatação: Ausência de justificativa da contratação. 

Análise: Verificou-se a motivação da necessidade e conveniência das 

contratações.  

Conforme o art. 3º, I, da Lei nº 10.520/02, a fase preparatória do pregão deve 

possuir justificativa da necessidade da contratação, além da definição do objeto, exigências da 

habilitação, entre outros itens.  

Constatou-se que os processos 630/2016-30 (impressos administrativos) e 

476/2016-04 (serviço de emissão de passagens aéreas), em que pese o fato de possuírem no 

termo de referência uma seção de justificativa, não apresentam a justificativa da necessidade da 

contratação, mas sim informações sobre quantitativos, registro de preços, opção por lote, 

funções institucionais do CNMP, etc.  

A seção de justificativa da contratação no termo de referência é de suma 

importância para a lisura do processo licitatório e, embora possua margem para justificativa de 

outros itens da licitação, não pode prescindir o essencial, que é a justificativa da necessidade da 

contratação. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na figura do 

articulador, e com o apoio da Assessoria Jurídica, envide esforços junto às áreas demandantes 
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para que conste nos processos de contratação a justificativa adequada da necessidade de 

contratação. 

 

3.1.2 Constatação: Ausência de justificativa objetiva dos quantitativos 

estimados. 

Análise: Verificou-se a objetividade dos critérios adotados para estimar o 

quantitativo dos itens a serem adquiridos nos processos licitatórios.  

Conforme art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93: 

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

II – a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do 

consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, 

mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. 

 

Constatou-se ausência de justificativa nos autos dos processos: 846/2016-03, 

661/2016-91 (equipamentos de climatização), 1221/2016-51 (aquisição de mastros e 

bandeiras), 338/2016-17 (outsourcing de impressão), 404/2016-59 (conteúdos noticiosos 

especializados) e 303/2016-88 (softwares Novell), o que equivale a 50% da amostra dos 

processos de pregão eletrônico.  

É importante frisar que, em casos que envolvam a utilização de recursos 

públicos, entende-se que a ausência de justificativa objetiva dos quantitativos nos autos dos 

processos de contratação constitui ausência de transparência, por se tratar de elemento central 

que possui impacto direto e relevante no orçamento do órgão.  

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na figura do 

articulador, e com o apoio da Assessoria Jurídica, envide esforços junto às áreas demandantes 

para que conste dos processos de contratação a justificativa (obtida por meio de critérios 

técnicos) dos quantitativos a serem adquiridos. 

 

3.2 Edital de licitação 

 

3.2.1 Constatação: Licitação não exclusiva para ME/EPP. 

Análise: No edital CNMP nº 32/2016, cujo objeto era a aquisição de sistema de 

manutenção de frota (serviço contínuo), não foi prevista a condição especial de participação 

exclusiva de ME/EPP, conforme LC 123/2006, art. 48, I.  
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O valor anual da contratação foi estimado em R$ 57.119,95. A CPL, por meio 

do Despacho à folha 256 do processo 922/2016-72, justificou a não utilizou do tratamento 

favorecido às ME/EPPs com base na Orientação Normativa AGU no 10. No entanto, verifica-

se que o entendimento do TCU, conforme explicitado no Acórdão no 1.932/2016-Plenário é no 

sentido de que: 

[...] no caso de serviços de natureza continuada, o valor de R$ 80.000,00, de que trata 

o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, refere-se a um exercício 

financeiro, razão pela qual, à luz da Lei 8666/93, considerando que este tipo de 

contrato pode ser prorrogado por até 60 meses, o valor total da contratação pode 

alcançar R$ 400.000,00 ao final desse período, desde que observado o limite por 

exercício financeiro (R$ 80.000,00); 

 

Após a reunião de encerramento dos trabalhos, o pregoeiro encaminhou, por 

meio do Despacho SEI 19984, informações acerca da presente constatação: 

Cabe ressaltar, que o edital licitatório foi confeccionado em outubro/2016, e o 

Acordão 1.932/2016, que traz entendimento diverso da Orientação da AGU é de 

30/07/2016. Ou seja, o lapso temporal entre a única norma que disciplinava o tema e 

a jurisprudência do TCU foi curto. Com isso quero dizer que nem sempre é possível 

assimilar, de imediato, todas as publicações de normas e legislação referentes à 

licitação pública. 

 

 Ele completou, ainda, que o CNMP já adequou a determinação do TCU aos 

editais de licitações. Ainda assim, persiste a presente recomendação para que a Auditoria 

Interna monitore a sua implementação em trabalhos futuros de auditoria. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que, quando da licitação 

para serviços contínuos, considere o limite de R$ 80.000 (oitenta mil reais) para concessão de 

tratamento diferenciado e favorecido à ME/EPP com base no exercício financeiro, 

independentemente das possíveis prorrogações ao contrato.  

 

3.2.2 Constatação: Ausência de justificativa para utilização do maior 

desconto sobre a tabela. 

 Análise: O edital CNMP nº 34/2016 (fornecimento de combustíveis) 

utilizou como critério de julgamento o maior desconto por item/lote sobre a tabela apresentada 

sem, no entanto, manifestar justificativa técnica, contrariando o art. 9º, § 1º do Decreto nº 

7.892/2013: 
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§ 1º  O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela 

oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que 

tecnicamente justificado. (grifo nosso) 

  

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração, com o apoio da 

Assessoria Jurídica, que, quando da utilização do critério de maior desconto sobre a tabela, faça 

constar a devida justificativa técnica nos termos de referência. 

 

3.2.3 Informação: Exigência de critérios de habilitação com condições 

restritivas à competitividade em aquisições de TI. 

 Análise: Nos editais CNMP nº 16/2016, 33/2016, 37/2016 foram 

identificadas as seguintes exigências:  

(Edital nº 16/2016 – segurança de rede) 

10.3.8 Documento oficial do fabricante da solução, que deverá ser anexada à 

proposta comercial, comprovando o atendimento a todos os itens referidos no item 

anterior; 

 

(Edital nº 33/2016 – sistema de compras e contratos) 

10.3.7 c) comprovação de que a empresa vencedora é a fabricante do software 

ofertado, ou subsidiária brasileira do fabricante ou credenciada por subsidiária 

brasileira desde que com anuência expressa do fabricante; 

 

(Edital nº 37/2016 – solução de virtualização) 

10.3.8 Declaração do próprio licitante indicando ser parceiro oficial, credenciamento 

e autorizado a fornecer/executar os serviços de subscrições, suporte técnico 

especializado e adequação/migração conforme especificações do Termo de 

Referência. 

  

Os termos empregados indicam critérios restritivos à competição na fase 

de habilitação, de acordo com o entendimento do TCU exarado no Acórdão nº 

1281/2009 – Plenário: 

52. Com base no exposto, conclui-se que, a priori, ‘exigir, em editais para aquisição 

de bens da área de informática, que as licitantes sejam credenciadas pelo fabricante 

para fornecer, instalar, dar suporte e configurar os equipamentos que constituam o 

objeto da licitação’ não é tecnicamente indispensável à execução do objeto, uma vez 

que o gestor dispõe de diversas alternativas legais que lhe permitem alcançar o mesmo 

objetivo, sem ferir a competitividade do certame.  

 

53. Contudo, devido à enorme diversidade tecnológica dos bens desta área e à rápida 

inovação desse mercado, a depender das características específicas do caso concreto, 

como complexidade do ambiente, dos serviços de instalação e configuração 

demandados, eventualmente esta exigência poderá se configurar essencial. Nestes 

casos, é necessário que, com fulcro no § 1º do art. 50 da Lei nº 9.784/1999, esta 

situação seja exaustivamente descrita nos autos do processo licitatório, devendo 

a exigência restar devidamente justificada, respeitando-se, também, as 

particularidades do mercado, com vistas a não restringir indevidamente a 

competitividade. (grifo nosso) 
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Ademais, o TCU deu ciência ao CNMP, por meio do Ofício 1141/2017-

TCU/Selog, de 17 de julho de 2017, Acórdão nº 1460/2017 – TCU – Plenário, sobre a 

impropriedade identificada no Pregão Eletrônico SRP 5/2017, com vistas à prevenção de 

ocorrência de outras semelhantes:  

e.1) exigência, constante do subitem 10.3.7 do Edital, de carta de credenciamento 

de fabricante como requisito de habilitação, o que afronta o disposto nos arts. 27 a 

30 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste TCU (Acórdãos 2.081/2013 – TCU -2ª 

Câmara, 926/2017-TCU-Plenário e 1.350/2016-TCU-Plenário); (grifo nosso) 

 

Sobre o tema, em resposta ao e-mail AUDIN 16781, o Secretário de TI informou 

que: 

(...) a partir do recebimento do Memorando nº 45/2017/AUDIN, de 28 de julho de 

2017, todos os novos Termos de Referência produzidos observam as recomendações 

do Tribunal de Contas de União em seu Acórdão 1460/2017-TCU-Plenário acerca dos 

documentos exigidos na fase de habilitação do certame licitatório.  

 

Assim, de acordo com o Secretário, os novos termos de referência não contêm 

mais requisitos semelhantes aos apontados nos editais de 2016. 

 

 

3.3 Pregão eletrônico 

 

3.3.1 Constatação: Ausência de negociação em sessões de pregão. 

Análise: Constituiu item de verificação a ocorrência de negociações nas sessões 

dos pregões. Analisando-se as atas de realização dos pregões, constatou-se que nos processos 

846/2016-03, 980/2016-04, 920/2015-01 e 62/2016-77, totalizando 33,33% da amostra, não 

constam evidências de negociação para redução do preço final durante a sessão do pregão. 

Por meio de Despacho após a reunião de encerramento dos trabalhos, a CPL 

informa que: 

Em relação ao pregão referente ao processo 980/2016-04 (fornecimento de 

combustível), conforme pode ser observado da leitura da Ata da Sessão, que as duas 

licitantes participantes ofertaram propostas acima do valor estimado. Em que pese a 

insistência do pregoeiro em pedir que se baixassem os preços para pelo menos igual ao 

valor estimado, as participantes não o fizeram. Findo a etapa de lances, o pregoeiro mais 

uma vez, via chat, questionou as licitantes se alguma delas não tinha interesse em enviar 

proposta dentro do valor estimado, e que, então, o fizessem pelo email da CPL. As 

empresas acudiram ao chamado e enviaram proposta no valor estimado. Sendo assim, 

convocou-se a que primeiro atendeu ao pedido, para enviar a documentação, que foi 

aceita e habilitada. Pelo exposto acima, este pregoeiro tem como certo que procedeu à 
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uma negociação com a licitante, obtendo inclusive êxito, pois se não, o certame restaria 

fracassado. Agora, em relação aos demais processos, todos referentes à contratação de 

serviços terceirizados com emprego de mão-de-obra residente (Apoio Administrativo, 

vigilância e limpeza), cabe informar, que conforme dito antes, a CPL sempre procede a 

fase de negociação, contudo, desde que viável e pertinente, conforme explicaremos 

abaixo. É preciso esclarecer que os preços das licitações para serviços terceirizados com 

mão-de-obra residente, tem seus valores calculados com base em planilhas de custo e 

formação de preços confeccionadas de acordo com a IN 02/08 – MPOG e Audin/MPU. 

Estas planilhas, são extremamente “enxutas”, tendo inclusive a taxa de administração e 

lucros limitadas, e os demais itens de sua composição são estipulados por leis e normas 

específicas. Temos ainda que é público e notório na administração pública que, 

recorrentemente, essas empresas de terceirização de mão-de-obra, tem dificuldade de 

horarem seus compromissos firmados com a administração e com seus empregados, por 

vezes ficando inadimplentes e até fechando. Desta forma, na fase de aceitação das 

propostas, ao analisar as planilhas enviadas pelas licitantes, costumamos nos preocupar 

muito com a exequibilidade da proposta, bem geralmente os preços proposta [sic] ficam 

bem abaixo do estimado. Sabendo-se destes fatos, somos do entendimento que uma 

negociação, nestes casos, mostra-se temerária, podendo inclusive, causar danos a 

administração pública, em caso de descumprimento contratual.  

 

Conforme Acórdão TCU nº 2637/2015-Plenário, a tentativa de negociação para 

reduzir o preço final constitui poder-dever da Administração, tendo em vista a maximização do 

interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa. Sem embargo, entende-se que, a 

Administração possui meios de contrabalancear os diferentes critérios de vantajosidade, sendo 

conveniente que tais decisões sejam motivadas e constem nos autos do processo. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na figura do 

pregoeiro, faça constar nos autos dos processos a motivação da ausência de negociação em 

casos excepcionais em que se verifique risco de prejuízo à Administração. 

 

3.3.2 Constatação: Atestados de capacidade técnica que não comprovam o 

prazo exigido em edital. 

Análise: Em etapa de análise da entrega de documentação exigida em edital, foi 

verificado se a documentação foi entregue de forma completa e a validade das certidões 

requeridas.  

Constatou-se que no processo 920/2015-01 (serviços de conservação e limpeza), 

dois atestados de capacidade técnica (fls. 1228 e 1229), oriundos do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal que não possuem data de assinatura, impossibilitando a aferição do período 

de prestação dos serviços, tampouco a quantidade total de postos de trabalho. Os referidos 

atestados apresentam a data inicial da prestação dos serviços, mas não consta a data final da 

vigência contratual ou a data da assinatura do atestado. Estão presentes nos autos do processo 
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outros atestados de capacidade técnica que, por si, não comprovam o tempo mínimo necessário 

exigido no edital.  

De acordo com os itens 10.14 e 10.14.1 do edital de licitação nº 07/2016, foram 

requisitos de habilitação a comprovação de que a empresa tenha executado serviços de 

terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, além 

da exigência de que a contratada tenha executado contratos com um mínimo de 20 (vinte) postos 

de trabalho. Dos 3 (três) atestados em que constam as informações referentes a período e 

número de postos de trabalho, foram contabilizados: 

 

Conforme se verifica nos atestados representados graficamente, foram 

comprovados 28 (vinte e oito) meses e 14 (quatorze) dias de execução e um período de 27 (vinte 

e sete) meses e 19 (dezenove) dias com no mínimo 20 (vinte) postos. Portanto, constata-se a 

ausência de comprovação de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de tempo de execução e 8 (oito) 

meses e 11 (onze) dias o mínimo 20 (vinte) postos de trabalho. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que providencie a 

regularização do processo 920/2015-01 no que se refere à comprovação do período e do número 

de postos de trabalho do atestado de capacidade técnica. 

 

3.3.3 Constatação: Majoração do preço proposto na planilha por licitante 

vencedora. 

Análise: Em análise comparativa entre os lances vencedores e os valores 

homologados, constatou-se que no processo 635/2016-62 (solução de virtualização) houve 

majoração do preço proposto na planilha pela licitante vencedora (fl. 572). Verificou-se que, 

após negociação, o valor total da contratação foi reduzido de R$ 242.190,00 para R$ 

•De 31 de maio 
de 2010 a 05 de 
junho de 2012.

• Total: 24 meses 
e 5 dias / 93 
postos.

Atestado 
de 

Capacidade 
Técnica A

•De 1º de janeiro 
de 2014 a 15 de 
abril de 2014.

• Total: 3 meses e 
14 dias/20 
postos.

Atestado 
de 

Capacidade 
Técnica B

•De 13 de 
outubro de 
2015 a 18 de 
novembro de 
2015.

• Total: 1 mês e 5 
dias/9 postos.

Atestado 
de 

Capacidade 
Técnica C
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240.000,00. Porém, o item 2 foi majorado de R$ 92.390,00 para R$ 93.101,00, com o agravante 

de passar a exceder o valor estimado para o item: R$ 92.400,00.  

Conforme o Acórdão TCU nº 834/2015-Plenário, não se admitem majorações 

nos lances individuais ofertados em cada item, após encerrada a fase de disputa de preços. No 

julgado em questão, o TCU caracteriza tal prática como concessão de vantagem indevida ao 

licitante, além do desvirtuamento da finalidade da negociação que possui como meta a obtenção 

de preços melhores do que os cotados na fase competitiva. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que negocie sempre 

visando à redução dos valores ofertados nos itens individuais, com atenção especial aos limites 

relativos aos valores estimados. 

 

3.4 Atas de registro de preços - CNMP gerenciador 

 

3.4.1 Constatação: Autorização para adesão a ata de registro de preços 

excedeu a 100% do quantitativo registrado do item. 

Análise: Nos pedidos de adesão à ata de registro de preços nº 08/2016, cujo 

objeto é o fornecimento de combustíveis (processo nº 1998/2016-15), constatou-se que foi 

autorizada adesão para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento adquirisse 

8.000 litros de diesel comum, contrariando o disposto no Decreto 7.892/2013, art. 22, § 3º: 

 

Art. 22.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador. 

§ 3º  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. (grifo nosso) 

 

Nesse caso, a autorização poderia ter sido concedida somente até o limite de 

3.860 litros, que foi o total registrado para o referido item. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que se abstenha de 

autorizar a adesão a atas de registro de preços em quantitativo superior a 100% dos itens 

registrados. 
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3.5 Recebimento do objeto 

 

3.5.1 Informação: Ausência de segregação de funções no recebimento do 

objeto. 

Análise: Analisando-se a etapa de recebimento do objeto, verificou-se que nos 

processos 597/2014-86 (segurança de rede), 1555/2015-43 (sistema de compras e contratos), 

661/2016-91 (equipamentos de climatização), 1221/2016-51 (bandeiras e mastros) e 

1957/2016-29 (manutenção preventiva dos no-breaks), não houve segregação de funções nas 

etapas de recebimento provisório e definitivo do objeto. 

Ressalta-se que, ao contrário da Portaria CNMP-SG nº 146/2017, o normativo 

em vigor à época do escopo em análise não explicitou os requisitos de segregação de funções 

da etapa de recebimento do objeto, motivo pelo qual não foi configurado achado de auditoria. 

Em consonância com a portaria atual, a segregação de funções no recebimento será objeto de 

análise em futuros trabalhos de auditoria. 

 

3.5.2 Constatação: Ausência de recebimento de objeto por comissão de no 

mínimo 3 membros. 

Análise: Analisando-se o processo nº 1928/2016-67 (plataforma de bibliotecas 

digitais), contratação que custou R$ 98.014,00 (noventa e oito mil e catorze reais), constatou-

se que não houve recebimento do objeto por comissão designada, em descumprimento ao art. 

15, §8º, da Lei nº 8.666/93.  

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que, em casos de 

contratações acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), providencie o recebimento definitivo 

por meio de comissão designada. 

 

3.6 Aquisições de TI 

 

3.6.1 Constatação: Falta de informação acerca da previsão da demanda no 

PDTI. 
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Análise: Nos processos nºs 1555/2015-43, 303/2016-88, 635/2016-62, 

1402/2016-87 não consta a informação em relação à previsão da demanda no PDTI. A 

verificação dessa informação se dá em virtude dos arts. 1º e 8º, § 2º da Resolução CNMP nº 

102/2013. 

Após questionamento da AUDIN, a STI informou, por meio do Memorando nº 

60//2017/STI (SEI 0011213), as ações do PDTI a que se referiam as respectivas contratações. 

Conforme acordado em reunião realizada em 17/10/2017, a STI passará a 

evidenciar em seus processos de contratação os objetivos de contribuição aos quais as 

aquisições estão vinculadas, o que demostrará de forma inequívoca a existência da previsão da 

demanda no PDTI. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que faça 

constar dos processos de aquisição de soluções de TI a informação sobre a previsão da demanda 

no PDTI. 

 

3.6.2 Informação: Ausência de documentos essenciais para formalização 

dos processos de contratação de Tecnologia da Informação.  

Análise: Nos processos nº 1555/2015-43 (sistema de compras e contratos), 

303/2016-88 (softwares Novell), 635/2016-62 (solução de virtualização), 1402/2016-87 

(aquisição de notebooks), não consta o Documento de Oficialização da Demanda, ou outro 

documento que o substitua, em desatendimento ao artigo 7º da Resolução CNMP nº 102/2013.  

De acordo com e-mail encaminhado pela STI no dia 19/10/2017, o Secretário 

informou que: 

(...) todas as iniciativas, incluindo as contratações, são cadastradas na ferramenta 

Channel, utilizando para isso formulário específico (vide os documentos “Formulário 

de Proposição 2017.pdf” e “Formulário de Proposição 2018.pdf”).  

Uma vez que o formulário em questão atende as exigências previstas na Resolução nº 

102/2013, conforme demonstrado na tabela de mapeamento abaixo, e ainda por ser o 

Channel ferramenta corporativa, cujas informações estão disponíveis a todo o órgão, 

a STI utiliza como documento de formalização da demanda a aprovação da iniciativa 

de aquisição no Plano de Gestão do exercício. 

Assim, houve o entendimento de que esse formulário supre as informações 

relativas ao documento de oficialização da demanda. Ademais, de acordo com o art. 4º, § 2º, I 
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da nova Portaria CNMP-SG 146/2017, a ficha de detalhamento da iniciativa aprovada no Plano 

de Gestão exercerá a função de documento de oficialização da demanda. 

  

3.6.3 Constatação: Ausência de integrante administrativo na equipe de 

planejamento da contratação.  

Análise: Nos processos nº 303/2016-88 (softwares Novell), 635/2016-62 

(solução de virtualização) não há indicação do integrante administrativo na equipe de 

planejamento da contratação, contrariando o art. 2º, IX, ‘a’ da Resolução CNMP nº 102/2013. 

O processo nº 1402/2016-87 (aquisição de notebooks) faz referência ao 

integrante administrativo, porém, não consta assinatura deste participante nos documentos de 

planejamento da contratação (Estratégia da Contratação e Termo de Referência). 

  

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que, nos 

processos de aquisição de soluções de TI, solicite à Secretaria de Administração a indicação do 

integrante administrativo, em atendimento à Resolução CNMP nº 102/2013 e à nova Portaria 

CNMP-SG nº 146/2017, art. 4º, § 2º, III. 

 

4. Questão de Auditoria B – Formalização dos contratos administrativos e seus 

aditamentos  

A Questão de Auditoria “B” verificou a regularidade da formalização dos 

contratos e seus respectivos aditamentos. Foram abordados os seguintes requisitos: 

• Presença de informações obrigatórias; 

• Regularidade das alterações efetuadas; e 

• Regularidade das repactuações, reajustes, revisões, rescisões e prorrogações. 

 

4.1 Constatação: Prorrogações excepcionais decorrentes de falha no 

planejamento da contratação.  

Análise: Na análise do processo nº 1313/2016-31, que trata da prorrogação 

excepcional do contrato de agenciamento de eventos, verificamos a cronologia do andamento 

processual e observou-se que a maior causa da demora para concluir o certame foi a necessidade 

de diversas alterações no Termo de Referência.  
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Além disso, o envio do Termo de Referência para dar início à referida 

contratação ocorreu com quase dois meses de atraso. A data limite para o encaminhamento 

prevista no Calendário de Contratações 2016, de acordo com a Portaria CNMP-PRESI nº 

32/2016, era 04/03/2016, e a área demandante (ASCOM) só encaminhou o Termo de 

Referência no dia 30/05/2016, conforme Memorando nº 71/2016/ASCOM, constante do 

processo nº 850/2016-63. 

De acordo com a justificativa encaminhada pela área demandante, por meio do 

Memorando 137/2016/ASCOM, trata-se de um contrato de “alta complexidade, tendo em vista 

o escopo e a quantidade de itens licitados e a variedade de objetos e serviços previstos”. 

Entende-se que, devido a sua alta complexidade, o procedimento licitatório deveria ter sido 

iniciado com maior antecedência.  

Ressalta-se que a licitação para a nova contratação se prolongou por 16 meses e 

o Contrato CNMP nº 18/2017, decorrente dessa licitação, só foi assinado no dia 29/09/2017, 

após encerrada a vigência excepcional do contrato anterior. Conclui-se, portanto, a falha no 

planejamento dessa contratação. 

Verificamos, ainda, os processos nº 424/2016-20 e 426/2016-19, referente às 

prorrogações excepcionais dos contratos de brigadista e vigilância, respectivamente. 

Os dois contratos tinham vigência até 30/03/2016 e o prazo limite para o 

encaminhamento desses Termos de Referência, previsto no Calendário de Contratações de 

2016, constante da Portaria CNMP-PRESI nº 32/2016, era 15/01/2016. 

Sabe-se que a praxe do CNMP em relação às contratações é dar início ao 

procedimento seis meses antes do termo contratual. Contudo, as contratações dos serviços de 

brigadista e vigilância estavam previstas para se iniciarem no início de 2016, ou seja, 3 meses 

antes do fim da vigência contratual. Por serem complexas, essas contratações deveriam ter sido 

iniciadas com prazo maior, devendo ter constado do Calendário de Contratações de 2015.   

No que se refere à justificativa da excepcionalidade que enseja a prorrogação 

após os 60 meses de vigência dos contratos nº 5/2011 (brigadista) e 9/2011 (vigilância), a 

Assessoria de Segurança Institucional informou, por meio dos Memorandos nº 21/2016/ASSI 

e 20/2016/ASSI, respectivamente, o seguinte: 

Cabe também ressaltar que esta Assessoria, desde o último quadrimestre do ano de 

2015, empenhou todos os esforços possíveis para dar encaminhamento ao novo 

processo de contratação. Contudo, dadas as várias adversidades verificadas no curso 

desse período, inclusive para outras áreas envolvidas na instrução da fase interna da 

licitação, ainda não foi possível realizar o certame. 
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Tal justificativa não é suficiente para explicar o atraso das novas contratações. 

Frisa-se que a prorrogação excepcional dos contratos administrativos requer a caracterização 

da situação excepcional, sendo necessária a demonstração do fato imprevisível, estranho à 

vontade da Administração, que tornou inviável a celebração de nova contratação. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que dê ciência ao fiscal 

dos contratos de brigadista e vigilância acerca da falha no planejamento das respectivas 

contratações, com vistas a evitar a ocorrência de impropriedade semelhante. 

 

5. Questão de Auditoria C – Contratações diretas 

A Questão de Auditoria “C” verificou a regularidade das contratações diretas 

efetuadas pelo CNMP. Foram abordados os seguintes requisitos: 

• Existência de falhas de planejamento que tenham ensejado as 

contratações diretas; e 

• Cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação. 

 

5.1 Constatação: Termo de referência sem assinatura do responsável pela 

unidade. 

Análise: Em análise aos processos de contratação direta, constatou-se que o 

termo de referência do processo 1928/2016-67 (plataforma de bibliotecas digitais), referente à 

contratação da plataforma Fórum de bibliotecas digitais, possui assinatura do servidor que o 

elaborou, mas não apresenta a assinatura do responsável pela unidade. 

De modo semelhante, ao analisar-se o processo 920/2015-01, referente ao pregão 

para contratação de empresa de conservação e limpeza, constatou-se que durante o fluxo da 

contratação foram produzidos diversos termos de referência, sendo que na versão final não 

consta a aprovação da autoridade responsável, no caso, o Secretário de Administração. 

Além disso, no processo 1627/2016-33, que trata de adesão a ata de registro de 

preços para contratação de solução de videomonitoramento, o TR está sem nenhuma assinatura, 

inclusive a do chefe da área, no caso, o Secretário de Administração. 

Conforme o Art. 5º da Portaria CNMP-SG nº 16/2013, então em vigor:  
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O termo de referência ou projeto básico será elaborado pela área demandante do 

objeto da contratação e aprovado pela autoridade responsável da respectiva 

Secretaria ou unidade equivalente. (grifo nosso) 

 

A exigência do normativo em epígrafe foi mantida no art. 8º da Portaria CNMP-

SG nº 146/2017, que revoga a portaria supracitada e dispõe sobre procedimentos de contratação 

no âmbito do CNMP. 

 

Recomendação a: Recomenda-se à Secretaria de Administração que faça constar dos 

termos de referência produzidos pela unidade, a assinatura do Secretário de Administração. 

Recomendação b: Recomenda-se à Secretaria-Geral que, em atendimento ao art. 8º da 

Portaria CNMP-SG nº 146/2017, aprove, mediante assinatura da autoridade responsável, os 

termos de referência originários da Biblioteca do CNMP, uma vez que essa unidade encontra-

se vinculada organizacionalmente à SG.  

 

6. Questão de Auditoria D – Critérios de sustentabilidade 

 

A Questão de Auditoria “D” verificou a utilização de critérios de 

sustentabilidade ambiental nas aquisições. Foram abordados os seguintes requisitos: 

• Presença de critérios de sustentabilidade no edital; 

• Aplicação dos requisitos de sustentabilidade pelas empresas contratadas; 

 

O CNMP publicou a Portaria CNMP-PRESI nº 60/2015, que instituiu o 

Programa de Gestão Ambiental Sustentável, com o objetivo de implementar a gestão 

socioambiental sustentável nas suas rotinas administrativas e operacionais. Esse programa tem 

como um de seus pilares a realização de licitações sustentáveis.  

Nesse contexto, a Administração do CNMP começou a incluir alguns requisitos 

de sustentabilidade nas licitações que realiza, apesar de não existir normativo próprio 

estipulando quais são esses critérios. Assim, de modo geral, se utiliza como base a IN nº 

01/2010 SLTI/MPOG, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 

de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal, e o Decreto nº 

7.746/2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para o desenvolvimento nacional 

sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal.  



 

  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 07/2017  23/34 
 

 

6.1 Constatação: Ausência de critérios objetivamente estabelecidos no 

edital. 

 Análise: Foram utilizados 5 processos para avaliar requisitos de 

sustentabilidade ambiental nos editais do CNMP. Em um deles, 416/2016-83 – aquisição de 

carimbos, borrachas e refis, não há critérios de sustentabilidade objetivamente definidos como 

especificação técnica do objeto.  

Quanto aos editais para contratação de serviços com mão de obra residente, 

foram analisados os processos nº 920/2015-01 – conservação e limpeza, 846/2015-03 – apoio 

administrativo e 62/2016-77 – vigilância.  

No edital para contratação de apoio administrativo, há requisitos de 

sustentabilidade definidos como obrigações da contratada, mas parte deles não se aplica ao 

objeto do contrato.  

Nas licitações relativas à conservação e limpeza e vigilância existem práticas de 

sustentabilidade objetivamente definidas como obrigações das contratadas, tais como previsão 

da necessidade de menor impacto ambiental sobre os recursos naturais e maior eficiência na 

sua utilização, bem como a capacitação dos trabalhadores em saúde e segurança do trabalho.  

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na figura do 

articulador, e com o apoio da Comissão de Gestão Sustentável, envide esforços no sentido de 

sensibilizar as áreas demandantes acerca da necessidade de inclusão de critérios objetivos de 

sustentabilidade nas aquisições, de acordo com o objeto licitado. 

  

Destacamos, a título de boas práticas, que já existem diversos guias de 

contratações sustentáveis elaborados por órgãos públicos, a exemplo do Guia de Contratações 

Sustentáveis da Justiça do Trabalho, que podem auxiliar na elaboração de editais, notadamente 

naqueles para contratação com mão de obra residente. Esses guias trazem requisitos detalhados 

relacionados às especificações técnicas do objeto e às obrigações da contratada. 

  

6.2 Constatação: Possibilidade de melhoria da atuação do fiscal do contrato 

no que se refere aos requisitos de sustentabilidade previstos no edital. 
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Análise: No que se refere à aplicação dos requisitos de sustentabilidade pelas 

empresas contratadas e também à atuação dos fiscais no controle desses critérios, foi solicitada 

por meio da SAUDI 36/2017 a informação sobre como é aferido o cumprimento dos itens de 

sustentabilidade previstos no edital referente às contratações de limpeza e conservação, 

vigilância e apoio administrativo. 

Por meio do Despacho NUSEG 15468, o fiscal do contrato de vigilância 

encaminhou informações a respeito da fiscalização quanto ao cumprimento dos itens do edital 

relacionados à sustentabilidade, notadamente quanto à realização de cursos, fornecimento de 

EPI, atendimento às normas internas de segurança e medicina do trabalho para os prestadores 

de serviço e, por fim, de aquisição de pilhas respeitando limites de metais pesados e pilhas 

recarregáveis.  

Por meio do Despacho COGCS 14755, o fiscal do contrato de limpeza e 

conservação encaminhou alguns documentos que informam: treinamento dos empregados da 

empresa Spandex, realizado em maio/2017, o descarte de materiais relacionados ao contrato, 

em junho/2017, a capacitação dos empregados, realizada pela Comissão de Gestão Sustentável, 

em fevereiro/2017 no CNMP, e também e-mail demonstrando a atuação junto à empresa no 

sentido do correto recolhimento do lixo. 

Contudo, há outros requisitos de sustentabilidade descritos no edital, 

principalmente quanto aos produtos de limpeza, para os quais não há informação do fiscal sobre 

o controle realizado. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que regularize os 

procedimentos de fiscalização relacionados ao contrato de conservação e limpeza.  
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VI – ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DOS RELATÓRIOS DE 

AUDITORIA Nº 11/2014, 02/2015, 08/2015 E NOTAS DE AUDITORIA Nº 01/2016 E 

01/2017 

 

1. Relatório de Auditoria nº 11/2014 – Licitações e Contratos II 

 

Recomendação nº 2: Recomenda-se ao Secretário Executivo que envide 

esforços no sentido de efetivar tempestivamente a elaboração da nova portaria visando 

normatizar tais procedimentos. 

Análise: A referida recomendação tratava da falta de autorização da autoridade 

competente para abertura do procedimento licitatório, assim como da falta de aprovação do 

termo de referência das contratações pela autoridade competente. 

À época da auditoria efetuada em 2014, alguns procedimentos estavam sendo 

realizados em caráter experimental, com vistas à sua inclusão no novo normativo que regeria 

os procedimentos de aquisição no CNMP.  

Com a publicação da Portaria CNMP-SG nº 146/2017, de 16 de agosto de 2017, 

que dispõe sobre procedimentos de contratação para aquisição de bens ou prestação de serviços 

comuns, bem como das dispensas e inexigibilidades de licitações, no âmbito do CNMP, os 

fluxos de autorização foram normatizados. 

Dessa forma, considera-se a Recomendação 2 do Relatório de Auditoria nº 

11/2014 implementada. 

 

2. Relatório de Auditoria nº 02/2015 – Tecnologia da Informação 

 

Recomendação 4.3: Recomenda-se à STI que, quando da identificação de 

soluções similares disponíveis em outras entidades da Adm. Pública, empreenda estudos (e 

faça-os constar do processo) no sentido de averiguar a sua aderência à solução pretendida 

pelo CNMP, assim como a viabilidade de sua implementação no órgão, nos termos da Análise 

da Viabilidade da Contratação (Resolução CNMP nº 102/2013, art. 10 a 12). 

Análise: Na análise do processo nº 1555/2015-43, que tratou da aquisição do 

sistema de compras e contratos, verificou-se que, à fl. 10, consta a informação da STI à COMCC 
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acerca da existência de software de entidade pública que poderia atender as necessidades do 

CNMP na referida aquisição. 

Posteriormente, não há no processo nenhuma referência à solução encontrada, 

tampouco justificativa acerca da sua aderência ou não à solução pretendida pelo CNMP, nos 

termos do pretendido pela Análise da Viabilidade da Contratação.  

Após a reunião de encerramento dos trabalhos, a STI encaminhou, em 

19/10/2017, e-mail com comentários acerca dos itens do relatório em que consta como 

responsável. Quanto à falta de referência ao software público no processo, a área informa: 

Ainda que se trate de contratações diferentes, a Recomendação 4.3 do 

Relatório de Auditoria nº 02/2015, direcionada a inconformidades encontradas no 

processo 290/2014-85, pode também ser aplicada ao processo 1555/2015-43, uma vez 

que a instrução processual, embora realizada em processos diferentes, partiu de origem 

comum, não caracterizando, por conseguinte, reincidência. 

Cabe ressaltar que ainda no processo 290/2014-85, foi empreendida busca de 

soluções junto a administração pública, tendo sido inicialmente identificado pela STI a 

existência de possível software que atendesse às necessidades do CNMP. Assim, a STI 

encaminhou à unidade requisitante link de acesso ao software identificado para que 

fosse avaliado quanto a pertinência de sua inclusão como possível solução. 

Ao realizar a avaliação, a unidade requisitante entendeu que, apesar de possuir 

nomenclatura similar ao tipo de solução desejada pelo CNMP, as funcionalidades não 

se aproximavam do que se esperava que o sistema a ser adquirido realizasse, de forma 

que a solução foi descartada e, por esse motivo, não foi considerada no documento de 

análise de viabilidade. 

Com a separação do processo 290/2014-85 já mencionada anteriormente, a 

instrução processual, incluindo a falha que ensejou o surgimento da referida 

recomendação, foi replicada durante o processo de transposição e ajuste da 

documentação técnica para a composição do processo 1555/2015-43. 

Pois bem. Ocorre que tal análise, de fato, não consta nos autos do segundo 

processo por também não constar nos autos do primeiro. À época do primeiro, tal 

avaliação foi tratada durante as reuniões de levantamento de requisitos. 

 

 Assim, de forma a sanar a presente questão, a STI encaminhou mensagem 

eletrônica na qual a COMCC se manifestou quanto à não adequação do software público às 

necessidades do CNMP. 

Desse modo, por todo o exposto pela Secretaria de Administração, e, ainda, pela 

manifestação (ainda que tardia) da Coordenadoria de Compras e Contrato, considera-se a 

Recomendação 4.3 do Relatório de Auditoria nº 02/2015 baixada.   

 

3. Relatório de Auditoria nº 08/2015 – Licitações e Contratos 
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Recomendação nº 9: Recomenda-se à Secretaria Executiva que, quando dos 

estudos para elaboração do novo normativo, faça constar quem seria o responsável por 

garantir que os atos relativos à inclusão no registro de preços estejam devidamente 

formalizados e aprovados. 

Análise: A nova Portaria que disciplina o processo licitatório no âmbito no 

CNMP trata da questão em seu art. 20: 

Art. 20. As autorizações para a adesão de outros órgãos às Atas de Registro de Preços 

nas quais o CNMP seja o órgão gerenciador, bem como para a participação do CNMP 

em Atas de Registro de Preço de outros orgãos, desde que aprovadas no Plano de 

Gestão, ficarão a cargo do Secretário de Administração. 

  

Dessa forma, considera-se a Recomendação nº 9 do Relatório de Auditoria nº 

08/2015 implementada. 

 

4. Nota de Auditoria nº 01/2016 – Acompanhamento de Licitações e Contratos 

 

Recomendação 2.1: Recomenda-se à Secretaria-Geral que, com base em uma 

análise de riscos e na relação custo/benefício do controle, defina a metodologia de fiscalização 

a ser utilizada pelos fiscais de contrato do CNMP, em especial quanto à profundidade das 

análises dos documentos previdenciários e trabalhistas. 

Análise: A nova Portaria CNMP-SG nº 147, de 16 de agosto de 2017, que 

regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos administrativos no âmbito do CNMP, em seu 

capítulo II, em especial nos artigos 8º ao 18, trata acerca da metodologia a ser aplicada na gestão 

e fiscalização dos contratos. 

Dessa forma, considera-se a Recomendação nº 2.1 da Nota de Auditoria nº 

01/2016 implementada. 

 

5. Nota de Auditoria nº 01/2017 – Acompanhamento de Licitações e Contratos 

 

Recomendação 2.1: Recomenda-se à Secretaria de Administração que 

regularize os procedimentos de fiscalização do contrato nº 25/2014 de modo a manter efetivo 

controle sobre as entregas de uniformes e materiais previstos em contrato, bem como utilizar 

o registro de ocorrências, fiscalizar as carteiras de trabalho e manter dados atualizados dos 

prestadores de serviços. 
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Análise: Solicitou-se o processo nº 646/2017-23, que trata da fiscalização do 

contrato nº 25/2014 e constatou-se que houve diligência por parte do fiscal do contrato no 

sentido de sanar as impropriedades apontadas quanto à fiscalização. No entanto, os controles 

instituídos ainda não são suficientes para considerar implementada a presente recomendação. 

Quanto à entrega dos uniformes, constatou-se que, em 2014 e 2015, não houve 

a entrega de meias, luvas e óculos aos prestadores de serviço; em 2016, não houve a entrega de 

luvas e óculos; e em 2017, também não houve a entrega de meias (à exceção do almoxarife), 

luvas e óculos, conforme previsto no item 8.1 do edital de licitação nº 13/2014. Os óculos e 

luvas foram fornecidos ao marceneiro como EPI, e não como item semestral na entrega dos 

uniformes. 

Além disso, constatou-se que, em 19/07/2017, houve a substituição do 

funcionário que desempenha a função de estoquista, sem que a cópia de sua CTPS fosse juntada 

ao processo de fiscalização. 

Por fim, constatou-se que a relação dos prestadores de serviços juntada à folha 

63 não atende aos requisitos da Portaria CNMP-SG nº 147/2017, art. 5º, I (anteriormente 

disciplinados pelo art. 4º, I, da Portaria CNMP-SG nº 17/2013). 

Nesse sentido, considera-se a Recomendação 2.1 da Nota de Auditoria nº 

01/2017 em implementação. 

 

Recomendação 2.2: Recomenda-se à Secretaria de Administração que instrua 

os fiscais dos contratos nos 25/2014 e 19/2016 para que exijam das empresas contratadas a 

apresentação do relatório técnico mensal, bem como as demais documentações 

contratualmente previstas, fazendo constar dos processos de pagamento das notas 

fiscais/faturas. 

Análise: Em virtude de a Nota de Auditoria nº 01/2017 ter sido emitida em junho 

de 2017, considera-se que ainda não há processos de pagamento suficientes para analisar a 

presente recomendação. Dessa forma, esta será analisada na Janela de Acompanhamento, que 

está planejada para ocorrer de 13/11 a 08/12/2017, conforme PAINT 2017.  

A presente recomendação encontra-se sem análise da AUDIN.  

 

Recomendação 2.3: Recomenda-se à Secretaria de Administração que defina 

procedimento para que se faça cumprir os preceitos da norma interna que regulamenta a 
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gestão de contratos, para os contratos em vigor e contratações futuras, principalmente quanto 

às orientações iniciais e documentos pertinentes para gestão e fiscalização eficientes. 

Análise: O art. 19, V, da Portaria CNMP-SG nº 147/2017 trata dos documentos 

a serem encaminhados aos fiscais pela área de contratos. Além disso, os artigos 34 a 36 dispõem 

acerca da responsabilidade dos chefes das unidades acerca do incentivo à capacitação dos 

fiscais, e de sua atuação em caso de dúvidas na fiscalização dos contratos. 

Dessa forma, considera-se a Recomendação 2.3 da Nota de Auditoria nº 01/2017 

implementada.  
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VII. CONCLUSÃO 

Nestes termos, encaminha-se à Presidência para ciência, à Secretaria-Geral para 

ciência e adoção de providências quanto ao item 5.1b, à Secretaria de Tecnologia da Informação 

para adoção de providências quanto aos itens 3.6.1 e 3.6.3, e à Secretaria de Administração para 

ciência e adoção de providências. 

Brasília, 20 de outubro de 2017. 

 

 

GUILHERME PINHEIRO GUEDES BÁRBARA GOMES ARAUJO FERNANDES 

Técnico Administrativo Analista de Controle Interno 

 

 

À consideração do Auditor-Chefe. 

 

 

RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT 

Coordenadora de Auditoria 

 

 

 

De acordo, encaminhe-se na forma proposta. 

 

 
ANTONIO GOMES FERREIRA 

Auditor-Chefe 
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ANEXO I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2017 

 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna 

Item Recomendação Unidade 

3.1.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na figura do 

articulador, e com o apoio da Assessoria Jurídica, envide esforços 

junto às áreas demandantes para que conste nos processos de 

contratação a justificativa adequada da necessidade de contratação. 

SA 

3.1.2 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na figura do 

articulador, e com o apoio da Assessoria Jurídica, envide esforços 

junto às áreas demandantes para que conste dos processos de 

contratação a justificativa (obtida por meio de critérios técnicos) dos 

quantitativos a serem adquiridos. 

SA 

3.2.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que, quando da 

licitação para serviços contínuos, considere o limite de R$ 80.000 

(oitenta mil reais) para concessão de tratamento diferenciado e 

favorecido à ME/EPP com base no exercício financeiro, 

independentemente das possíveis prorrogações ao contrato. 

SA 

3.2.2 

Recomenda-se à Secretaria de Administração, com o apoio da 

Assessoria Jurídica, que, quando da utilização do critério de maior 

desconto sobre a tabela, faça constar a devida justificativa técnica nos 

termos de referência. 

SA 

3.3.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na figura do 

pregoeiro, faça constar nos autos dos processos a motivação da 

ausência de negociação em casos excepcionais em que se verifique 

risco de prejuízo à Administração 

SA 

3.3.2 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que providencie a 

regularização do processo nº 920/2015-01 no que se refere à 

comprovação do período e do número de postos de trabalho do 

atestado de capacidade técnica. 

SA 

3.3.3 
 Recomenda-se à Secretaria de Administração que negocie sempre 

visando à redução dos valores ofertados nos itens individuais, com 

atenção especial aos limites relativos aos valores estimados. 

SA 

3.4.1 
Recomenda-se à Secretaria de Administração que se abstenha de 

autorizar a adesão a atas de registro de preços em quantitativo 

superior a 100% dos itens registrados. 

SA 

3.5.2 
Recomenda-se à Secretaria de Administração que, em casos de 

contratações acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), providencie 

o recebimento definitivo por meio de comissão designada. 

SA 

3.6.1 
Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que faça 

constar dos processos de aquisição de soluções de TI a informação 

sobre a previsão da demanda no PDTI. 

STI 
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3.6.3 

Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que, nos 

processos de aquisição de soluções de TI, solicite à Secretaria de 

Administração a indicação do integrante administrativo, em 

atendimento à Resolução CNMP nº 102/2013 e à nova Portaria 

CNMP-SG nº 146/2017, art. 4º, § 2º, III. 

STI 

4.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que dê ciência ao fiscal 

dos contratos de brigadista e vigilância acerca da falha no 

planejamento das respectivas contratações, com vistas a evitar a 

ocorrência de impropriedade semelhante. 

SA 

5.1a 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que faça constar dos 

termos de referência produzidos pela unidade, a assinatura do 

Secretário de Administração. 

SA 

5.1b 

Recomenda-se à Secretaria-Geral que, em atendimento ao art. 8º da 

Portaria CNMP-SG nº 146/2017, aprove, mediante assinatura da 

autoridade responsável, os termos de referência originários da 

Biblioteca do CNMP, uma vez que essa unidade encontra-se 

vinculada organizacionalmente à SG.  

SG 

6.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na figura do 

articulador, e com o apoio da Comissão de Gestão Sustentável, 

envide esforços no sentido de sensibilizar as áreas demandantes 

acerca da necessidade de inclusão de critérios objetivos de 

sustentabilidade nas aquisições, de acordo com o objeto licitado. 

SA 

6.2 
Recomenda-se à Secretaria de Administração que regularize os 

procedimentos de fiscalização relacionados ao contrato de 

conservação e limpeza.  

SA 
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ANEXO II – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2017 

 

Quadro Consolidado do Acompanhamento das Recomendações do Relatório de 

Auditoria nº 11/2014 – Licitações e Contratos 

 

Item Unidade Recomendação Status 

1 SA --- Implementada 

2 SE --- Implementada 

8.1 SA --- Implementada 

 

Quadro Consolidado do Acompanhamento das Recomendações do Relatório de 

Auditoria nº 02/2015 – Tecnologia da Informação 

 

Item Unidade Recomendação Status 

2 STI --- Implementada 

4.1 STI --- Implementada 

4.3a STI --- Baixada 

4.3b STI --- Implementada 

5 STI --- Baixada 

6 STI --- Implementada 

Parte II, 

item 7 
STI --- Implementada 

 

Quadro Consolidado do Acompanhamento das Recomendações do Relatório de 

Auditoria nº 08/2015 – Licitações e Contratos 

 

Item Unidade Recomendação Status 

3.1 SG --- Implementada 

3.2 SA --- Implementada 

4 SA --- Implementada 

5 SA --- Implementada 

6 SA --- Implementada 
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7 SE --- Implementada 

8 PRESI --- Baixada 

9 SE --- Implementada 

10 SA --- Implementada 

11 SA --- Implementada 

 

Quadro Consolidado do Acompanhamento das Recomendações do Nota de Auditoria nº 

01/2016 – Acompanhamento Licitações e Contratos 

 

Item Unidade Recomendação Status 

2.1 SG --- Implementada 

2.2 SA --- Implementada 

2.3 PRESI --- Implementada 

 

Quadro Consolidado do Acompanhamento das Recomendações do Nota de Auditoria nº 

01/2017 – Acompanhamento Licitações e Contratos 

 

Item Unidade Recomendação Status 

2.1 SA 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que 

regularize os procedimentos de fiscalização do 

contrato nº 25/2014 de modo a manter efetivo controle 

sobre as entregas de uniformes e materiais previstos 

em contrato, bem como utilizar o registro de 

ocorrências, fiscalizar as carteiras de trabalho e 

manter dados atualizados dos prestadores de serviços. 

Em 

implementação 

2.2 SA 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que 

instrua os fiscais dos contratos nos 25/2014 e 19/2016 

para que exijam das empresas contratadas a 

apresentação do relatório técnico mensal, bem como 

as demais documentações contratualmente previstas, 

fazendo constar dos processos de pagamento das 

notas fiscais/faturas. 

Sem análise da 

AUDIN 

2.3 SA --- Implementada 

 


