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RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

REALIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES. 

 
 
 
 
Processo nº 000264/2019 

PERÍODO DA AUDITORIA: novembro/2019 

AÇÃO DE AUDITORIA/INSPEÇÃO Nº 4 – Processos Licitatórios  

REPONSÁVEL PELOS SETORES: Alextivane Cogo Venturim 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de Auditoria de conformidade efetuada no SISTEMA DE LICITAÇÕES, 

conforme cronograma previsto no PAAI, para o exercício de 2019, aprovado pela 

Portaria nº 17 de 09 de maio de 2019 e publicado no Portal da Transparência da 

Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES. 

 

2 - FINALIDADE 

 

A atuação da Unidade Central de Controle Interno terá por escopo a realização 

de auditorias de conformidade no conceito de Auditoria baseada em risco. 

 

A finalidade deste relatório é verificar os procedimentos realizados pela 

Comissão de Licitação em observância aos princípios da legalidade, 

economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos 

atos e fatos praticados. 
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3 - OBJETIVO  

 

O objetivo geral da presente auditoria consiste em atender ao ordenamento legal, 

detectar possíveis desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar 

a adequação, a regularidade e conformidade dos processos de licitação com os 

normativos vigentes, conforme estabelecido no PAAI/2019. 

 

4 - PROCEDIMENTOS 

 

Verificação de observância de normas legais e instrução normativa interna, com 

a finalidade de examinar a conformidade do Sistema de Licitações, segundo 

disposto nos regulamentos aplicáveis à matéria, conforme legislação vigente. 

 

5 - METODOLOGIA 

 

Análise documental. 

 

6 – CRITÉRIOS – BASE NORMATIVA 

 

• Lei Municipal nº 1.065/2013; 

• Instruções Normativas nºs 001/2015; 

• Resolução nº 153/2017 – Manual de Auditoria. 

• Lei Federal nº 8.666/93. 

• Constituição Federal. 

 

7 - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA – DOCUMENTOS SOLICITADOS E 

ANALISADOS. 

 

Na presente auditoria, foram analisados (02) dois processos de licitação na 

modalidade Tomada de Preços. 
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✓ Processo Administrativo nº 000287/2018 (contratação de rádio FM, para 

prestação de serviços de radiodifusão para o ano de 2019, com alcance 

em todo o território do Município de Venda Nova do Imigrante/ES, com 

transmissão ao vivo das sessões); 

 

✓ Processo Administrativo nº 000292/2018 (aquisição de equipamentos de 

TI e materiais de consumo visando às necessidades da Câmara Municipal 

de Venda Nova do Imigrante/ES). 

 

Verificou-se que os processos licitatórios tiveram início no ano de 2018, porém 

foram concluídos no ano 2019. 

 

Até a data limite para a auditoria não ocorram outras licitações na modalidade 

prevista no PAAI – 2019.  

 

8.  LIMITAÇÕES DA AUDITORIA 

 

Durante o planejamento dos trabalhos foram elaboradas 8 (oito) Questões de 

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

requisitos que foram verificados pela Controladoria. 

 

1.Foi aplicada a modalidade adequada? 

2. Houve a devida apreciação do edital por parte da área jurídica e/ou técnica 

do órgão promovedor da licitação? 

3. O Termo de Referência encontra-se em consonância com o Edital? 

4.Os créditos orçamentários necessários ao atendimento da despesa foram 

indicados e são adequados ao objeto da licitação? 

5. Houve divulgação do certame conforme previsão legal, obedecendo os 

prazos? 

6. A Comissão de Licitação foi constituída, no mínimo por 3 (três) membros, 

sendo pelo menos 2 (dois) deles, servidores do quadro efetivo. 
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7. Os documentos de habilitação foram apresentados de acordo com o previsto 

na no edital em consonância com a lei de licitação? 

8. A Ata da abertura do certame foi assinada pelos membros da comissão? 

 

9. RESULTADO 

 

Concluída a Auditoria no Setor de Licitações, constatou-se o seguinte: 

 

10.1. Tomada de Preços nº 001/2018: 

 

Que os serviços foram requisitados pelo Setor de Compras, o que não é 

aconselhável, na medida em que o servidor responsável pelo referido setor atua 

em outras fazes do processo, como realização das cotações e ordens de 

compra, as negociações com os fornecedores, o recebimento e a comparação 

de propostas, entre outras. 

 

Que o Termo de Referência não contém assinatura do responsável, condições 

e recebimento do objeto, dotação orçamentária, fiscalização do contrato e 

sanções administrativas. 

 

No processo não foi juntada a minuta do edital, mas sim o Edital já na sua fase 

final, todavia referido edital passou pelo crivo da assessoria jurídica, que se 

manifestou favorável ao mesmo, o que não macula o certame. 

 

Que a contadora desta Casa de Leis fazia parte da comissão de licitação 

referente ao ano de 2018, o que não é recomendável, pois os membros da CPL 

não devem participar de outras fases dos processos, em obediência ao princípio 

da segregação de funções nas atividades relacionadas à licitação, à liquidação 

e ao pagamento das despesas. 
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10.2. Tomada de Preços nº 001/2019: 

 

Verificou-se que as páginas dos processos foram renumeradas, o que não é 

indicado, visto ser interessante que os documentos comecem a ser numerados 

desde a fase interna da licitação, à medida que os fatos vão acontecendo, pois 

facilita a sequência dos atos e organização do processo. 

 

11. CONCLUSÃO 

 

Considerando o exame realizado nos (02) dois processos licitatórios, na 

modalidade Tomada de Preços iniciados no ano de 2018 e tendo seu término no 

ano de 2019; 

 

Considerando que os achados de auditoria não representam situações onde 

restam configurados danos ao erário; 

 

Considerando que as recomendações são necessárias para evitar futuros erros 

que resultem em inconsistências ou irregularidades, por meio do controle eficaz 

sobre as atividades exercidas nos setores. 

 

12. RECOMENDAÇÃO 

 

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

observância ao Manual de Auditoria deste Órgão, recomenda-se ao Presidente 

da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES para que notifique os 

setores envolvidos do seguinte: 

 

a) Para que a Comissão de Licitação tenha maior cuidado ao numerar as 

páginas do processo para evitar rasuras, tornando o processo mais limpo;  

 

b) Para que todos os pedidos de compras ou serviços sejam acompanhados 

do termo de referência ou projeto básico devidamente assinado pelo 
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órgão requisitante, contendo todas as especificações necessárias para 

construção do edital e do contrato. Destarte que para o correto 

processamento das licitações é fundamental que o termo de 

referência seja bem produzido, na medida em que um termo de 

referência mal elaborado pode levar a contratações direcionadas ou que 

não atendam a necessidade do órgão. 

 

c) Que seja estabelecidos critérios para seleção dos servidores que 

recebem e atestem bens e serviços, de forma a evitar que eles exerçam 

outras atividades incompatíveis, tais como ordenador de despesa, 

membros das comissões de licitação e responsável pelo almoxarifado; 

 

d) Que sejam patronizados os termos de referência, os editais de licitação e 

os termos de contratos, visto que a padronização facilita a rotina de 

trabalho, amplia a abrangência de gestão sobre a qualidade dos 

processos, e consequentemente, do resultado final que se deseja. 

 

e) Por derradeiro, que seja reformulado a Instrução Normativa nº 001/15, de 

23 de setembro de 2015, a qual dispõe sobre o procedimento para 

aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e 

ilegibilidade, visando sua adequação a legislação e padronização dos 

procedimentos licitatórios.  

 
Tal medida possibilitará à Câmara Municipal maior eficiência e fortalecimento no 

controle interno, assim como evitar futuros erros que resultem em 

inconsistências ou irregularidades, por meio do controle eficaz sobre as 

atividades. 

 

Por derradeiro, remeto o presente relatório de auditoria para ciência de Vossa 

Excelência, bem como, a autorização para que o mesmo seja disponibilizado, 

em seu inteiro teor, no portal da Transparência da Câmara Municipal de Venda 

Nova do Imigrante-ES. 

 

https://mktplace.evolutto.com.br/gestao-de-fornecedores-normas-iso/
https://mktplace.evolutto.com.br/proposito-organizacional-seus-resultados/
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Venda Nova do Imigrantes, 27 de novembro de 2019. 
 
 

MARINA SOARES COSTA 
Controladora Interna 
Portaria nº 09/2018 

 
 
 
Autorizado a publicação 
Em, ____/_____/2019 
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