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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O Relatório é o documento pelo qual a Controladoria Geral transmite ao Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara, após atendidos os procedimentos, o resultado dos 

trabalhos de auditoria e as recomendações julgadas relevantes e oportunas, 

permitindo-lhe manifestar-se sobre o conteúdo apresentado. É um instrumento 

de comunicação das ocorrências detectadas, que visa contribuir para a tomada 

de decisão e providências cabíveis. [NAGs, 4700 e 4702.1] 

  

Neste relatório comunicamos a V. Exa., questões de auditoria, metodologia 

adotada, as constatações de auditoria, conclusões e correspondentes 

recomendações, de modo a possibilitar a tomada de decisão para melhorias.   

  

Cumprindo determinação contida no Plano de Auditoria Interna nº 001/2017, 

realizou-se auditoria de conformidade em consonância com a Lei Municipal n. 

1.065/2013 e Resolução nº 153/2017, procedeu-se a realização de auditoria na 

Seção de Licitações da CMVNI entre os dias 18 de dezembro de 2017 a 27 de 

dezembro deste mesmo ano, visando ao aprimoramento e ao aperfeiçoamento 

das atividades da CMVNI.  

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo específico desta auditoria foi verificar a atuação da Seção de 

Licitações, no sistema de controle interno, verificando se a unidade executora 

está exercendo o controle necessário em suas atividades. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

Versam os presentes autos sobre Auditoria interna realizada nesta Casa de Leis 

(Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES), com a finalidade de 

averiguar a conformidade do Sistema de Compras e Licitações, na seção de 
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Licitações, segundo disposto nos regulamentos aplicáveis à matéria, conforme 

Plano de Auditoria Interna nº 001/2017.  

 

Em cumprimento às determinações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna 

2017, foi realizada fiscalização na Unidade Executora de Controle Interno de 

Compras e Licitações deste Poder Legislativo.   

 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento (Plano de Auditoria 

Interna nº 01/2017), elaborou-se as seguintes questões de auditoria: 

 

4. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

Tendo em vista a necessária delimitação do tema proposto no objetivo dessa 

auditoria de conformidade, a Controladoria, a fim de verificar o funcionamento do 

Sistema de Controle Interno de Licitações da C.M.V.N.I., após examinar os 

procedimentos regulamentados pela Instrução Normativa SCL 001/2015, que 

dispõe quanto ao procedimento para aquisição de bens e serviços mediante 

licitação, bem como todos os parâmetros estabelecidos na Lei de Licitações nº 

8.666/93, elaborou as seguintes questões de Auditoria: 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (art. 6º, XVI) 

- Os membros da comissão de licitação não estão impedidos nos termos do art. 9º 
caput e § 3º [art. 9º, § 4º] 

- A comissão é composta de pelo menos 03 membros, sendo, ao menos, 02 deles 
servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente do órgão da 
Administração [art. 51 caput]. 
- No caso de comissão permanente [art. 51 § 4º]: 
. a investidura dos membros não excedeu a um ano; 

. não houve recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no 
período subsequente. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 

- Para iniciar a licitação houve [art. 38, caput]: 
. Abertura do processo administrativo; 
. Autuação do processo; 
. Protocolo do processo; 
. Numeração do processo; 
. Autorização da licitação; 
. Indicação sucinta do objeto; 
Indicação do recurso orçamentário da despesa. 
- O processo contém [art. 38]: 
. Edital/convite e anexos, quando for o caso [I]; 
. Comprovante de publicação de resumo de edital ou da entrega do convite [III]; 
. Ato de designação da comissão de licitação, ou leiloeiro, ou do responsável pelo 
convite [III]; 
. Original das propostas e documentos que as instruem [IV]; 
. Atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora [V]; 
. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, despesa ou inexigibilidade 
[VI]; 
. Ato de homologação da licitação [VII]; 
. Ato de adjudicação do objeto [VII]; 
. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e 
decisões [VIII]; 
. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso [X]; 
. Exame prévio, pela assessoria jurídica da Administração, de minutas de editais, 
contratos, acordos, convênios ou ajustes [§ ún.]. 

EDITAL 

- A minuta do edital foi previamente examinada e aprovada pela assessoria jurídica da 
Administração [art. 38, § ún.] 
- O original do edital está [art. 40, § 1º]: 
. presente no processo; 
. rubricado em todas as folhas; 
. datado e assinado pela autoridade que o expediu. 
- O edital foi publicado, com antecedência, pelo menos uma vez – exceto para convite 
[art. 21, caput]: 
. no DOE – para entidades da Administração Estadual ou Municipal [I]; 
. Em jornal de grande circulação no Estado e, caso haja, no município ou região [III]; 
- Tendo havido modificação no edital que afetasse a formulação das propostas, houve 
divulgação pela mesma forma anterior e reabriu-se o prazo inicialmente estabelecido 
[art. 21, § 4º] 
- O aviso do edital publicado contém o local no que se pode ler e obter o edital e todas 
as informações sobre a licitação [art. 21, § 1º] 
- O preâmbulo do Edital contém [art. 40, caput]: 
. nº de ordem em série anual; 
. o nome do órgão interessado; 
. a modalidade; 
. o regime de execução; 
. o tipo de licitação; 
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. a menção que será regido pela Lei 8.666/93, alterada; 

. o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta; 

. o local, dia e hora para início da abertura dos envelopes. 
- No edital há descrição sucinta e clara do objeto da licitação [art. 40, I] 
- No edital há prazos e condições [art. 40, II]: 
. para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, conforme previsto no art. 
64; 
. para execução do contrato; 
. para entrega do objeto da licitação. 
- No edital há previsão de sanções para o caso de inadimplemento [art. 40, III] 
- No edital há indicação do local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto 
básico [art. 40, IV] 
- O edital contém indicação se há projeto executivo disponível na data da publicação 
do edital e licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido [art. 40, V] 
- No edital há indicação das condições para participação na licitação, em conformidade 
com os art. 27 a 31, e a forma de apresentação das propostas [art. 40, VI] 

- No edital há critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos 
[art. 40, VII] 
- No edital há indicação de locais, horários e códigos de acesso dos meios de 
comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e 
esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto [art. 40, VII] 
- No edital há critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso, 
sem a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação 
a preços de referência, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 48 [art. 40, X] 
- No edital há critério de reajuste, que retrate a variação efetiva do custo de produção 
(com ou sem adoção de índices específicos ou setoriais), desde a data prevista para 
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data 
do adimplemento de cada parcela [art. 40, XI]. Obs.: Essa exigência pode ser 
dispensada para compras de entrega imediata – 30 dias para entrega a partir da 
apresentação da proposta – [art. 40, § 4º, I] 
- No edital há condições de pagamento, prevendo [art. 40, XIV]: 
. prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período 
de adimplemento de cada parcela [a]; 
. cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros [b]; 
. critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do 
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento [c]. Obs.: a 
atualização pode ser dispensada para compra de entrega imediata nas condições do 
art. 40, § 4º, II; 
. compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por 
eventuais antecipações de pagamentos [d]; 
. exigência de seguros, quando for o caso [e]; 
- No edital há instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8.666/93 [art. 40, 
XV] 
- Fazem parte do edital, como anexo, conforme o caso [art. 40, § 2º]: 
. projeto básico e/ou executivo [I]; 
. minuta de contrato [III]; 
. especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação [IV] 



 

7 
 

- Caso haja a utilização de sistema informatizado em consulta direta, para atender ao 
art. 32, § 2º, o mesmo está indicado no edital [art. 32, § 2º] 

LICITAÇÃO (art. 2º) 

- Os documentos para habilitação foram apresentados em original, ou em cópia 
autenticada (por cartório ou servidor), ou em publicação na imprensa oficial [art. 32, 
caput] 
- Caso haja apresentação de certificado de registro cadastral - § 1º do art. 36 – 
observou-se que [art. 32, § 2º]: 
. ele substituiu os documentos enumerados nos arts. 28 a 31; quanto às informações 
disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta. 
. houve indicação do sistema informatizado de consulta no edital; 
. a parte que o apresentou declarou a superveniência ou não de fato impeditivo da 
habilitação. 
- Caso a documentação exigida na licitação tenha sido substituída por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, observou-se que – art. 32 § 3º e art. 34, § 2º: 
. havia previsão no edital [art. 32, § 3º] 
. a validade é de um ano [art. 32, caput] 
. os inscritos foram classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, 
subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos 
elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 30 e 31 [art. 36, caput] 
- A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, constitui em [art. 28]: 
. Cédula de identidade [I]; 
. Registro comercial, no caso de empresa individual [II]; 
. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores [III]; 
. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício [IV]; 
. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir [V]. 
- A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, constitui em [art. 29]: 
. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes – CGC – [art. 29, I]; 
. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual [II]; 
. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei [III]; 
. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei [V]. 
- A documentação relativa à qualificação técnica limitou-se a [art. 30]: 
. Registro ou inscrição na entidade profissional competente [I]; 
. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos [II]. Obs.: forma de 
apresentação no art. 30, § 1º; 
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. Comprovação fornecida pelo órgão licitante, que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação [III]; 
. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso [IV]. 
- A documentação relativa à qualificação econômica financeira limitou-se a [art. 31]: 
. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta [I]; 
. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física 
[II]; 
. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 56, 
limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação [III] 
- Somente se exigiu documentação relativa a [art. 27, caput]: 
. habilitação jurídica [I]; 
. qualificação técnica [II]; 
. qualificação econômico-financeira [III]; 
. regularidade fiscal [IV]; 
. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal [V]. 
- Havendo permissão de participação de empresas em consórcio, atenderam-se os 
dispositivos do art. 33 – [art. 33, incisos e §§]. Obs.: o § 1º do art. 33 não se aplica ao 
caso do § 6º, art. 32 
- Caso tenha havido recurso por habilitação ou inabilitação de licitante, observou-se o 
prazo de 5 dias úteis do ato da Administração, contados da intimação do ato ou da 
lavratura da ata [art. 109, I, a]. Obs.: no caso de convite o prazo é de 2 dias úteis [art. 
109, § 6º] 
- Caso tenha havido inabilitação de licitante, houve preclusão (perda) do seu direito de 
participar das fases subsequentes [art. 41, § 4º] 
- Após a fase de habilitação não houve desistência de proposta, a não ser por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão [art. 43, § 6º] 
- Após a fase de habilitação e abertas as propostas, não houve desclassificação de 
concorrentes por motivo de habilitação; caso haja, se deu em razão de fatos 
supervenientes ou conhecidos depois do julgamento [art. 43, § 5º] 
- Cada proposta está em conformidade com o edital/convite e, conforme o caso, com 
os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com 
os constantes do sistema de registro de preços, os quais foram devidamente 
registrados na ata de julgamento [art. 43, IV] 
- Não se admitiu proposta que se apresentasse preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos (exceto se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renunciou a parcela 
ou à totalidade da remuneração) – [art. 44, § 3º] 
- Havendo cotação de quantidade inferior à demanda na licitação, observou-se que: 
. se trata de compra de bens de natureza divisível [art. 23, § 7º]; 
. não há prejuízo para o conjunto ou complexo [art. 23, § 7º]; 
. atendeu-se ao quantitativo mínimo porventura fixado no edital [art. 23, § 7º]; 
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. foram selecionadas tantas propostas quantas necessárias para se atingir a quantidade 
demandada na licitação [art. 45, § 6º]. 
- As propostas não se encaixam nas hipóteses de desclassificação do art. 48, I e II. 
Caso se encaixem, as propostas foram desclassificadas [art. 48] 
- Caso todos os licitantes tenham sido inabilitados ou todas as propostas tenham sido 
desclassificadas, e caso a Administração tenha optado por fixar novo prazo aos 
licitantes para apresentar nova documentação ou outras propostas, observou-se o 
prazo de oito dias úteis (Obs.: para convite esse prazo pode ser de 3 dias úteis) – [art. 
48, § 3º] 
- No julgamento das propostas e sua classificação, observou-se que: 
. a Comissão considerou os critérios objetivos definidos no edital ou convite [art. 44, 
caput e art. 43, V]; 
. não se utilizou qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 
ressalvado que possa, ainda que indiretamente, ter elidido o princípio da igualdade 
entre os licitantes [art. 44, § 1º]; 
. não se considerou qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes [art. 44, § 2º]. 
- No caso de empate, decidiu-se pela ordem por [art. 45, § 2º]: 
. bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional 
– [art. 3º, § 2º, II]; 
. bens e serviços produzidos no país – [art. 3º, § 2, II]; 
. bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras – [art. 3º, § 2º, III]. 
. realização de sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes foram 
convocados. 
- A licitação não foi sigilosa [art. 3º, § 3º] 
- A proposta vencedora é a mais vantajosa [art. 3º] 
- Não participou da licitação, direta ou indiretamente, nenhum dos impedidos listados 
no art. 9º - [art. 9º e inclusos] 
- Todos os valores, preços e custos utilizados na licitação têm como expressão 
monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 – concorrência 
internacional [art. 5º] 
- Há deliberação de autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do 
objeto [art. 43, VI] 
- A Administração não descumpriu as normas e condições do edital [art. 41, caput] 
- Não foi identificado parcelamento de obra ou serviço [art. 23, § 5º] 
- A licitação atende aos princípios [art. 3º, caput]: 
. da isonomia; 
. da legalidade; 
. da impessoalidade; 
. da moralidade; 
. da igualdade; 
. da publicidade; 
. da probidade administrativa; 
. da vinculação ao instrumento convocatório; 
. do julgamento objetivo. 
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CONVITE (art. 22, § 3º) 

- O valor estimado da contratação [art. 23, caput] está dentro do limite para obras e 
serviços de engenharia [art. 23, I, a] ou para compras e demais serviços [art. 23, II, a] 
- Os interessados são do ramo pertinente ao objeto [art. 22, § 3º] 
- Escolheu e convidou mínimo de 3 interessados [art. 22, § 3º]. Caso não, se enquadra 
no art. 22, § 7º 
- Limitação de mercado ou manifesto desinteresse devidamente justificado no processo 
[art. 22, § 7] 
- Afixou cópia do convite num local apropriado [art. 22, § 3º] 
- Demais interessados são cadastrados e manifestaram seu interesse com 
antecedência de até 24h da apresentação da proposta [art. 22, § 3º] 
- Respeitou o prazo mínimo de 5 dias úteis para recebimento da proposta [art. 21, § 2º, 
IV] 
- A cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado ao de convite (s) 
anterior (es), e havendo cadastrados não convidados nas últimas licitações, convidou-
se, no mínimo, mais um interessado [art. 22, § 6º] 
- Não parcelou obra ou serviço [art. 23, § 5º] 

TOMADA DE PREÇOS (art. 22, § 2º) 

- O valor estimado da contratação [art. 23, caput] está dentro do limite para obras e 
serviços de engenharia [art. 23, I, b] ou para compras e demais serviços [art. 23, II, b].  
- Interessado é cadastrado ou atendeu às exigências do cadastro até o  3º dia anterior 
à data do recebimento das propostas [22, § 2º].  
- Cumpriu o prazo mínimo para publicação do aviso do edital antes de receber a 
proposta ou realizar o evento [art. 21 § 2º]: 
. de 30 dias no caso do tipo de licitação ser “melhor técnica” ou “técnica e preço” [II, b];  
. de 15 dias nos demais casos [III].       
- Há contrato [art. 62, caput] ou é dispensado por se tratar de compra com entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, 
inclusive assistência técnica [art. 62, § 4º]. 
- Não parcelou obra ou serviço [art. 23, § 5º]. 

 

5. ACHADOS DE AUDITORIA 

 

São, segundo o Manual de Auditoria da CMVNI, o conjunto de fatos 

comprovados (provas), suficientes e competentes, obtidos com a aplicação dos 

procedimentos de auditoria de modo a documentar os achados e respaldar as 

opiniões e conclusões da Unidade Central de Controle Interno. As evidências 

são assim, o conjunto de elementos devidamente coletados e registrados ao 

longo da auditoria, por meio de observações, inspeções, entrevistas, exames de 
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documentos, entre outros procedimentos de auditoria, que se constituem em 

material probante dos achados. São os elementos que comprovam que a 

situação encontrada (condição) está em desacordo com os critérios (NAG 4409 

e 4111.3.2 e 44082.3).  

  

A constatação ocorre quando uma determinada condição não está em sintonia 

ou em conformidade com um determinado critério, nesta auditoria específica, o 

cumprimento dos objetivos delineados no item 4, deste relatório. A matriz de 

achados preliminar refere-se ao momento em que a Controladoria Geral deve 

apresentar os Achados ao responsável para que este possa se manifestar e 

tecer seus comentários. Na execução dos trabalhos de auditoria, deve-se incluir 

a obtenção da opinião da unidade auditada (NAG 4407.3), tal procedimento foi 

seguido à risca por esta Controladoria Geral. Na Auditoria de conformidade em 

comento detectamos os seguintes achados: 

 

5.1 Investidura dos membros da Comissão excedeu a um ano 

A Comissão Permanente de Licitações foi reconduzida em sua totalidade, nos 

últimos 03 (três) anos. Infringência da Lei nº 8.666/93, notadamente o § 4º do 

art. 51. 

 

5.2 Ausência de ato de designação da Comissão de Licitação 

Não foi anexado o ato de designação da Comissão Permanente de Licitação no 

processo. Infringência da Lei nº 8.666/93, inciso III, art. 38. 

 

5.3 Edital sem assinatura da autoridade que o expediu 

O original do Edital não se encontra devidamente assinado pela autoridade que 

o expediu. Infringência da Lei nº 8.666/93, § 1º, art. 40. 

 

5.4 Ausência de indicação/documentação no Edital 

5.4.1 O Edital não prevê os prazos e condições para assinatura do contrato. 

Infringência da Lei nº 8.666/93, inciso II, art. 40; 
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5.4.2 Ausência de exigência da prova de inscrição no cadastro de contribuinte 

estadual ou municipal. Infringência da Lei nº 8.666/93, inciso II, art. 29; 

 

5.5 Erros de numeração do processo 

Observou-se o vício no processo, não contendo numeração sequencial em suas 

páginas, rasuras de numeração. 

 

5.6 Não Obediência à Ordem Cronológica do Processo 

Não foi obedecida a ordem cronológica dos acontecimentos na composição 

processual. Infringência da Lei nº 8.666/93, art. 5º. 

 

5.7 Não Elaboração de Termo Formal de Autorização pela Autoridade 

Competente para Realização das Licitações 

Não há modelo específico para a formalização da Autorização que deve ser 

emitida pela Autoridade Competente para a realização do processo licitatório. 

Infringência do art. 38, caput da Lei nº 8666/93. 

 

6. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

Após a coleta de documentos e informações do responsável pela Seção de 

Licitações, acerca dos achados de auditoria listados acima, a Controladoria 

Geral da CMVNI, considerando os esclarecimentos apresentados (NAG 

4110.3.5), desenvolveu suas conclusões relativas às questões de auditoria e as 

propostas de encaminhamento relacionadas a cada achado de auditoria.  

 

Desse modo, segundo determinação do Manual de Auditoria de Conformidade, 

quando da realização da fiscalização não resultarem achados ou os achados 

resultantes não se constituírem em irregularidades, ou seja, quando a matriz não 

for aplicável, não é necessária a sua elaboração, dar-se-á a devida atenção aos 

Achados que restaram configurados mesmo após os esclarecimentos prestados 

pelo Responsável pela Seção de Licitações. Não obstante, esta Controladoria 

Geral, ao final, recomendará que os procedimentos relacionados aos achados 
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preliminares sejam devidamente aperfeiçoados com fito de tornarmos mais 

eficiente o sistema de controle interno. Não se pode deixar de alertar tais fatos 

uma vez que a ausência de atenção aos pontos de controle fragilizados, se não 

tratados, ensejarão problemas futuros para o Órgão. 

 

7. ACHADOS DEFINITIVOS  

 

Tendo por base a Matriz de Achados, a Controladoria Geral verificou os 

seguintes achados definitivos: 

 

a) Investidura dos membros da Comissão excedeu a um ano; 

b) Não elaboração de termo formal de autorização pala autoridade 

competente para realização das licitações; 

 

Quanto ao achado da letra “a”, acima, conforme a Lei nº 8.666/93, a investidura 

dos membros da Comissão Permanente de Licitação não deverá exceder 1 ano, 

estando vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma 

comissão no período subsequente. As portarias desta Câmara Municipal, para 

os exercícios de 2015 a 2017, giram em torno dos mesmos profissionais, que 

correspondem aos poucos servidores capacitados para atuar nos processos 

licitatórios. Sem dúvida, a adoção desta prática aumenta a probabilidade de erros 

e vícios administrativos nos processos.   

  

A introdução de novas pessoas à Comissão, confere novas visões ao processo, 

bem como resguarda a Administração Pública, no caso destes servidores virem 

a apresentar impedimentos posteriores de atuarem em determinados processos, 

passando a dispor de servidores alternativos devidamente e prontamente 

capacitados para atuar. Portanto, esta Controladoria ao final recomendará ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis que faça-se cumprir os 

ditames estabelecidos nas normas da Lei 8.666/93. 
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Quanto ao achado da letra “b”, verificou-se que não há modelo específico para 

a formalização da autorização que deve ser emitida pela Autoridade Competente 

para a realização do processo licitatório. Amparando-se em informações 

fornecidas em questionamentos verbais, verificou-se que a assinatura do 

Presidente exigida no final do documento de solicitação corresponde à 

autorização do ordenador da despesa, para a execução do procedimento 

licitatório em questão, disposta no Art. 38 da Lei nº 8666/93. Contudo, destaca-

se a necessidade de uma maior formalização para o procedimento em análise, 

dado sua relevância para a validade do processo. 

 

Diante de todo o exposto, a Controladoria Geral fecha o ciclo das apurações 

realizadas no decorrer da auditoria de conformidade realizada, na medida em 

que objetiva a formulação de conclusões sobre a responsabilidade dos 

responsáveis que contribuíram ou deram causa aos atos administrativos objetos 

de achados. Portanto, buscou-se evidenciar a responsabilização daqueles que 

deram causa à irregularidade ou impropriedade identificada na auditoria, bem 

como fundamentar a proposta de sanção ou sua não aplicação. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

CONSIDERANDO que o presente trabalho de auditoria tem por objetivo 

fortalecer e tornar mais eficiente o sistema de controle interno da Seção de 

Licitações da CMVNI, por meio da função orientativa desta Controladoria Geral;  

 

CONSIDERANDO que os achados de auditoria não representam situações onde 

restam configurados danos ao erário; 

  

CONSIDERANDO, por fim, o exposto neste Relatório de Auditoria, a 

Controladoria Interna desta Casa de Leis, recomenda os seguintes 

encaminhamentos:  
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9 Proposta de encaminhamento 

 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, 

RECOMENDO:  

 

9.1 Recomenda-se que ao Presidente da Câmara que invista na capacitação de 

novos servidores para atuarem no âmbito da Comissão de Licitação, como forma 

de dar rotatividade a equipe, renovando seu quadro profissional, reduzindo a 

probabilidade de erros e vícios administrativos nos processos e cumprindo o 

disposto no § 4º, do art. 51 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2 Recomenda-se ao Presidente que determine ao Setor de Licitações que seja 

elaborado um documento próprio e específico para formalizar a Autorização 

emitida pela Autoridade Competente (Ordenador de Despesas) para iniciar a 

contratação do objeto a ser licitado, na qual se possa verificar claramente a 

permissão para o início do processo licitatório.   

 

9.3 Recomenda-se ao Presidente que determine à CPL que a utilize carimbo 

para numeração do processo e que seja um dos últimos procedimentos a serem 

realizados durante seu andamento, com o intuito de evitar retrabalho e rasuras 

nos documentos. 

 

9.4 Recomenda-se ao Presidente e à Direção que exijam da CPL o 

desprendimento de maior atenção durante a montagem dos processos, e 

disposição dos documentos, bem como a execução de revisões posteriores, 

para verificar o correto sequenciamento das ocorrências, em obediência ao art. 

5º da Lei nº 8.666/93. 
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9.5 Recomenda-se ao Presidente da CMVNI, que determine ao Responsável 

pela Seção de Licitações, a atualização da instrução normativa SCL nº 001/2015, 

principalmente quando à instrução e montagem dos processos, visando, com 

sua atualização, uniformizar e padronizar a metodologia interna de abertura, 

execução e encerramento dos processos considerados. fortalecer o sistema de 

controle interno da Seção, que, ao final, contribuirá para melhorar a eficiência 

dos serviços ofertados pela CMVNI à toda coletividade.  

 

Por último, que V. Exa. autorize que seja disponibilizado na íntegra o relatório 

técnico no portal da Transparência da Câmara Municipal de Venda Nova do 

Imigrante – ES, em atendimento ao disposto no art. 1º, parágrafo único, I, c/c art. 

7º, VII, “b”, c/c art. 8º, §2º da Lei Federal n. 12.527/11, observando-se ainda o 

art. 31, §§ 1º e 2º c/c, art. 34, do mesmo diploma legal.  

  

É o relatório. 

 

 

 

 

VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO 

Controladora Interna 


