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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 001/2018, 

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 Contratos da CMVNI entre os dias 19 de abril de 2018 a 03 de maio 

deste mesmo ano, visando ao aprimoramento e ao aperfeiçoamento das 

atividades da CMVNI.  

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo específico desta auditoria foi avaliar o 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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Contratos, segundo disposto nos regulamentos aplicáveis à matéria, conforme 

Plano de Auditoria Interna nº 001/2018.  

 

Em cumprimento às determinações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna 

2018, foi realizada fiscalização na Unidade Executora de Controle Interno de 

Patrimônio deste Poder Legislativo.   

 

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

Interna nº 01/2018), 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 Contratos da C.M.V.N.I., após examinar os 

procedimentos regulamentados pela Instrução Normativa SCL 003/2016, que 

dispõe sobre os procedimentos para acompanhamento e controle de execução 

dos contratos da Câmara Municipal, bem como a Lei de Licitações nº 8.666/93, 

elaborou as seguintes questões de Auditoria: 

 

CONTRATO (art. 2º, § ún.) 

- Há minuta do contrato integrando o edital ou o ato convocatório [art. 62, § 1º] 

- Não há ausência de contrato ou termo substituto [art. 62, caput] ou é dispensável o 
contrato por se tratar de compra com entrega imediata ou integral do bem sem 
obrigações futuras, inclusive assistência técnica [art. 62, § 4º] 

- A publicação resumida do contrato e seus aditamentos se deu até 20 dias após o 5º 
dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura [art. 61, § ún.] 

- A administração convocou regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos [art. 64] – Obs.: o prazo pode ser prorrogado nos termos do §1º do art. 
64: uma vez; igual período; solicitado durante o transcurso do prazo; motivo aceito 
pela Administração. 

- O contrato foi celebrado observando-se a ordem de classificação entre os licitantes 
[art. 50]. 

- O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, 
o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação, da dispensa 
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ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da Lei 8.666/93 e às 
cláusulas contratuais [art. 61]. 

- Há todas as cláusulas necessárias [art. 55]: 
. objeto e seus elementos característicos; 

. o regime de execução ou a forma de fornecimento [II]; 

. o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento [III]; 

. os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação 
e de recebimento definitivo, conforme o caso [IV]; 
. o crédito pelo qual correrá despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica [V]; 
. as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas [VI]; 

. os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores 
das multas [VIII]; 

. os casos de rescisão [VIII]; 

. o recolhimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
oriunda de inexecução total ou parcial do contrato [IX]; 
. as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for 
o caso [x]. 

- Há todas as cláusulas necessárias [art. 55]: 
. a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 
convite e à proposta do licitante vencedor [XI]; 
. a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos 
[XII]; 
. a obrigação do contratado de manter, durante toda execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação [XIII]. 
- O prazo de vigência do contrato não é indeterminado [art. 57, § 3º] 

- A duração do contrato se limita à vigência dos créditos orçamentários ou se encaixa 
nas exceções da Lei [art. 57 e incisos]. 

- Caso os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega tenham 
sido prorrogados, observou-se que [art. 57, § 1º]: 
. as demais cláusulas do contrato foram mantidas, bem como o equilíbrio econômico-
financeiro; 

. os motivos foram devidamente autuados em processo e se encaixam em uma das 
hipóteses dos incisos I a VI do § 1º do art. 57. 

- Caso haja prorrogação de qualquer prazo do contrato, observou-se que [art. 57, § 
2º]: 
. há justificativa por escrito; 

. há autorização prévia da autoridade competente para celebrar o contrato. 
- O foro estabelecido no contrato é da sede da Administração, exceto para o caso do 
art. 32, § 6º [art. 55,§ 2º] 
- O contrato estabeleceu com clareza e precisão as condições para sua execução, 
expressas em cláusulas que definem os direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam 
[art. 54, § 1º] 

- O contrato é executado pelas partes de acordo com suas cláusulas e a Lei [art. 66]. 
- Na execução do contrato, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais são de responsabilidade do contratado [art. 71, caput]. Obs.: atestar o 
recolhimento dos encargos previdenciários uma vez que a Administração Pública 
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responde solidariamente pelos mesmos conforme art. 71, § 2º. Observar a Lei 
Estadual 5.383 de 18/03/97  

- Há um representante da Administração, especialmente designado, acompanhando 
e fiscalizando a execução do contrato [art. 67]. 

- A alteração contratual, caso haja, é oriunda das prescrições legais do art. 65, incisos 
I e II, e suas alíneas – [art. 65]. 

- Caso haja, o acréscimo ou supressão é de até 25% do valor inicial atualizado. No 
caso de reforma de edifício ou de equipamento o acréscimo é de até 50% [art. 65, §§ 
1º e 2º]. Obs.: as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
podem exceder tais limites – art. 65, § 22, II. 

 

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 

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: 
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5.1 Ausência ou divergência do número do processo da licitação  

Deve-se ter atenção ao informar o número do processo no Contrato, facilitando 

a localização deste e, ainda, tornando o contrato mais claro e eficaz. Infringência 

do art. 61, da Lei 8.666/93. 

 

5.2 Ausência do comprovante da publicação dos resumos dos contratos 

O extrato do contrato deve ser publicado visando dar maior transparência no ato 

administrativo. Infringência do § único, art. 61, da Lei 8.666/93. 

 

6. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

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

Contratos, 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 sua elaboração, dar-se-á a devida atenção aos 

Achados que restaram configurados mesmo após os esclarecimentos prestados 

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

Geral, ao final, recomendará que os procedimentos relacionados aos achados 

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. 
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7. ACHADOS DEFINITIVOS  

 

A constatação ocorre quando uma determinada condição não está em sintonia 

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

não houve inconformidades, portanto, como não resultou em nenhum achado 

de auditoria não foi necessária a elaboração da matriz de responsabilização. 

 

Para o item 5.1, a responsável pela seção de contratos alegou que confundiu o 

número do processo administrativo com o número do pedido de compra. Deve-

se ter atenção ao informar o número do processo da licitação no contrato, 

recomenda-se sempre verificar e informar o número constante no protocolo, que 

é utilizado como meio de registro oficial de processo nesta Casa de Leis, bem 

como criar um modelo padrão de contrato visando reduzir a margem de omissão 

de exigências estabelecidas na Lei de Licitações. 

 

Para o item 5.2, a responsável pela seção alegou que a publicação é feita via 

Portal da Transparência desta Câmara e no quadro de avisos. 

 

O Portal da Transparência é uma boa opção para publicação de extrato de 

contratos, considerando o meio virtual ser um facilitador de dispersão de 

informação e a internet é uma ferramenta excelente para conferir maior alcance 

e transparência das ações da municipalidade. 

 

Quanto ao quadro de avisos, está previsto no art. 55, § único, da Lei Orgânica 

Municipal, que: 

 

“O quadro de avisos (mural) localizado no átrio da sede da 

Câmara Municipal é tido como meio oficial de divulgação e 
publicação das resoluções, decretos legislativos e de todos os 
atos administrativos, ressalvado para os casos expressos em 
Lei.” (grifo nosso) 
 

 
Consideramos que o quadro de avisos é o local em que são afixadas as notícias 

da Administração, não podendo ser considerado como um órgão da imprensa 
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oficial. É sim, um instrumento que integra uma rede de comunicação e permite 

ciência na localidade, mas não pode ser visto como um órgão de imprensa na 

essência, porque nele não se tem um registro, uma numeração, uma série de 

arquivamento que permita ao administrador acessar o exposto em determinada 

data. Tem-se meras exposições de documentos. 

 

Ora, o art. 61 da Lei de Licitações pretende garantir a eficácia e o conhecimento 

da celebração do contrato, portanto a forma mais segura e recomendável é que, 

além de fazer a publicação no Portal da Transparência, faça-a em Diário Oficial 

do Estado, buscando garantir que o procedimento da contratação seja 

transparente, devidamente documentado e motivado com atendimento de todos 

os requisitos da Lei nº 8.666/93. 

 

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 

Contratos 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:  

 

9 Proposta de encaminhamento 

 

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

RECOMENDO:  
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9.1 Recomenda-se ao Presidente da Câmara que determine à Seção de 

Contratos que, a partir desta data, providencie a publicação do extrato dos 

contratos desta Casa Legislativa, em especial quando oriundos de processo 

licitatório, em Diário Oficial do Estado. 

 

9.2 Recomenda-se ao Presidente que determine à Seção de Contratos que 

defina um modelo padrão de contrato a fim de evitar omissão das exigências 

estabelecidas na Lei 8.666/93. 

 

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 


