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I – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Prodam Processamento 

de Dados Amazonas S.A., em observância às legislações e às normas aplicáveis 

vigentes, inclusive normas brasileiras e internacionais de auditoria de âmbito 

profissional e técnico. Para subsídio à realização dos trabalhos, as prévias ações 

foram empreendidas, assim sendo:  

 

- Dos departamentos auditados: GEPES (SPAPE), COMLI, GECOB, SECRETARIA 

GERAL, GEADM (SPMAN/SPADM/SPCPR) e GEFIN (SPTES/SPFAT). 

 

- Dos dados coletados: solicitação e consulta aos dados dos sistemas de cada setor, 

arquivo físico, eletrônico e portal de transparência da Instituição; 

- Dos métodos aplicados: Amostragens por seleção aleatória, período e por unidade 

monetária, entrevistas, questionamentos e exame físico dos dados.  

- Da periodicidade e abrangência dos exames: Auditoria trimestral, compreendendo o 

período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de março de 2019.  



 

 

 

 

II - RESULTADO DOS EXAMES 

 

Ao término dos trabalhos de auditoria, evidenciaram-se algumas inadequações de 

natureza simples nos procedimentos e ações analisadas, as quais ocasionaram 

RECOMENDAÇÕES, sendo devidamente repassadas aos responsáveis pelas áreas 

para ciência e orientações, no âmbito de suas atribuições, adoção de medidas 

saneadoras, por conseguinte fora dado conhecimento à administração da Prodam. 

 

2.1 – GESTÃO DE PESSOAS – SPAPE / SPDES  

Analisaram-se os controles de processo de admissão de pessoal, adotando-se o 

método por amostragem aleatória como base, de um grupo de 6 (seis) pessoas com 

respectivos dossiês físicos para efeito de análise específica do documento de 

“Avaliação de Experiência probatória de 90 (noventa) dias - AEP”, de candidatos 

remanescentes do último Concurso Público de 2014. Evidenciou-se a ausência do 

referido documento em todo o grupo. Buscamos, portanto, regularizar o processo, 

quando fora solicitado a cópia do referido documento em 14 de junho de 2019 através 

de e-mail junto ao SPDES, para compor o processo. Assim sendo, em 19 de junho de 

2019 conseguiu-se concluir o processo.  

Verificou-se pelo método amostragem aleatória, o pagamento de Gratificação de 

Função por ocasião das férias para um grupo de 05 (cinco) pessoas, gestores titular 

da pasta, ao substituto, havendo nisto, detectado 01 pagamento a maior, e que fora 

corrigidos no mês seguinte. Entretanto, evidenciou-se um valor residual que fora 

repassado à área auditada para dentro de suas competências, adotar as medidas 

cabíveis. Tal inconsistência será acompanhada pelo controle interno e não obtendo 

resposta, constará como objeto da próxima auditoria.  

Analisou-se também, o controle de acesso de gestores à catraca da empresa, 

tomando-se por base o método por amostragem aleatória de 07 (sete) gestores, 

usando como fonte, cópias impressas capturadas do sistema da catraca de acesso à 



 

 

empresa, com o objetivo de analisar a jornada de trabalho laboradas pelos gestores, 

ainda que sendo isentos de registros de ponto; notou-se portanto, após o resultado 

das pesquisas em planilhas, haver regularidade nos registros de entrada e saída, 

ainda que não para a soma mensal de horas, visto que foi observado ausências, ou 

por ocasião de férias, licença médica, e outras ausências não justificadas.  

 

2.2 – COMLI – PROCESSOS LICITATÓRIOS 

No setor de licitação para período auditado foram considerados pregões eletrônicos e 

presenciais, adesões, dispensas e inexigibilidade, dos quais fora analisada a 

composição dos seguintes processos: 02 Dispensas, 02 Pregões Eletrônicos, 01 

Pregão Presencial e 01 Leilão, perfazendo um total de 06 (seis) processos licitatórios 

auditados no período. Fora tomado por base, exclusivamente, os elementos de 

informação que instruem os autos dos processos administrativos e documentos 

previstos em Lei, sem adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados 

no âmbito da Prodam, assim como, não analisar aspectos de natureza técnico-

administrativa. Dos achados não fora constatada nenhuma irregularidade formal ou 

material que prejudique o andamento dos processos ou que ocasionasse danos ao 

erário, apenas apreendeu-se algumas inconsistências de diminutas e médias 

relevância, tais como inexistências de assinaturas em mapas de preço, em notas 

técnicas, pareceres, propostas, atas de sessão, ausência de datas e assinatura em 

termo de referência, bem como desalinhamento na composição de documentos de 

habilitação e proposta, equívocos em sumários e ausência de controle de saldo de 

atas. Sendo assim, recomendações foram realizadas no sentido de adotar ações 

objetivando eliminar inconsistências ou falhas nos controles dos processos bem como 

a adoção de boas práticas com fito de reforçar as rotinas internas do setor.  

 

2.4 – GECOB – CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS  

Neste 1º trimestre de 2019, período auditado, foram assinados 15 Contratos e Termos 

Aditivos, dos quais fora analisada a seguinte composição: 04 contratos e termos 

aditivos, 02 atas de registro de preço. Na verificação dos trabalhos evidenciamos a 

correta inclusão dos contratos, adesões e atas de registro de preço no Portal de 



 

 

Transparência da Prodam e no aplicativo E- Contas mensal do Tribunal de Contas do 

Amazonas – TCE/AM. 

Fora sugerido algumas recomendações com a observância e fixação do prazo 

prorrogação, revisão dos textos das publicações dos extratos contratuais com intuito 

de contribuir desta forma, para redução de despesas com publicações oficiais e que as 

mesmas sejam mais sucintas visando economicidade de custos.    

  

2.5 – SECRETARIA GERAL – CONTROLE DE VIAGEM E DIÁRIAS  

Realizaram-se trabalhos de verificação nos processos de controle de passagens 

aéreas e diárias no período auditado, nos quais se verificou regularidade nos mesmos, 

assim como a inclusão dos controles mensalmente no Portal de Transparência da 

Prodam. Para alguns vouchers de viagem originou-se recomendação para elaboração 

de procedimento visando avaliar de forma preventiva a participação de colaboradores 

em eventos, com prazo mínimo de antecedência para aquisição de passagens e 

bilhetes aéreos que possam gerar fruição de tarifas módicas e promocionais. 

Recomendado que diante do despacho do DIRAF e GEADM, seja realizada análise e 

aprovação prévia do PROPRAGTUR no processo de aquisição por parte do SPSEC. 

 

2.6 – GEADM – TRANSPORTE / COMPRAS / SPCPR 

No setor de administração foram auditados processos inerentes ao setor de compras, 

realizados por amostragem sistemática, nos quais se evidenciou regularidade nos 

controles de mapas comparativos, cotação de preço e aquisições de materiais de 

consumo, bem como a inclusão dos mesmos no Portal de Transparência da Prodam. 

Os trabalhos realizados na supervisão de transportes compreenderam controles de 

requisições de rádio táxi e de combustíveis, abrangendo todas as requisições do 

período auditado, sendo de janeiro até março de 2019. As informações anteriores 

compunham a complementação das informações necessárias aos achados, nos quais 

se constatou ainda de forma recorrente preenchimento incompleto nos vouchers de 

rádio táxi no período e por outro lado detectamos conformidade nos controles de saldo 

de combustível e consumo. Recomendações foram encaminhadas à área 



 

 

administrativa no sentido de sanar falhas contumazes nos vouchers utilizados no 

serviço de taxi, a zelar pelo cumprimento do art. 6° da portaria n° 218-2018 de 30 de 

julho de 2018.  

Observou-se quanto ao Processo Gestão de Logística 01, a auditoria ocorreu pelo 

método de amostragem dos documentos nos meses de janeiro a março, onde se 

verificou o mapa comparativo de cotação de preço para refil e kit hidráulico do 

aparelho “purific”. Mapa comparativo referente à manta asfáltica e impermeabilizante 

“Sika” nos meses de janeiro e em fevereiro de 2019; Autorização de Execução de 

Serviço para veículo S10, em atenção a reparos diversos em conforme mapa 

comparativo – jan./2019; verificou-se o serviço de manutenção corretiva de 2 

aparelhos de ar-condicionado de 80.000 btu’s em mar./2019; observou-se também 

pedidos de compras como: uma para caixas acopladas da marca deca e Baterias 

Seladas. Verificou-se também, o controle de saldo das Atas de Registro de Preço, que 

está sob responsabilidade da GEADM, onde é verificado, antes de emitir Pedido de 

Compra ou Autorização de Execução de Serviço a quantidade de itens registrado e 

seus respectivos saldo.  

Verificou-se o controle de compra de combustível gasolina para os veículos da 

PRODAM, onde se constatou que a Prodam está adquirindo combustível, gasolina, 

por compra direta, pois o saldo de gasolina do contrato havia se esgotado e a licitação 

para contratação de fornecimento foi deserta. Diante de evidencias recomenda-se, 

portanto, o cumprimento da Portaria nº 218-2018 sobre o preenchimento dos vouchers 

de rádio táxi. Recomenda-se também a brevidade na realização de licitação para 

fornecimento de combustível, visto que parcelas de um mesmo serviço ou objeto 

podem ser considerado fracionamento de despesa, conforme orientações e 

Jurisprudência do TCU. Observar-se também, o artigo 25 §2º do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da Prodam (RILC), é dispensável a realização de licitação, 

para outros serviços e compras, o valor de até R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 

maior vulto que possa ser realizado de uma só vez. 

2.7 – GEFIN – TESOURARIA 



 

 

Houve a contagem física do caixa da Prodam para compras emergenciais e foi 

evidenciado regularidade na prestação de conta e saldo final. Fora verificado por 

amostragem, as seguintes contas bancárias: Banco Bradesco, conta Nº 6528-5; Banco 

do Brasil contas Nº 9677-6, Nº 9816-7 e de Nº 13620-4, das quais, as duas primeiras 

estão ajuizadas, e a terceira, sendo utilizada para pagamentos diversos.   

III – CONCLUSÃO 

 

Considerando os exames realizados e fatos constatados descritos neste relatório, 

concluímos pela regularidade nos processos auditados. As ressalvas e ou 

inconformidades apontados neste não causaram danos ao erário, e todos foram 

notificados com recomendações, apontados e compromissados em ações corretivas, 

os quais são acompanhados pelo Controle Interno, com o intuito de zelar pelos 

procedimentos e retificar possíveis inconformidades nos procedimentos e controles 

internos da Prodam. 

 

Manaus, 25 de junho de 2019. 

 

Norma Bastos da S. Almeida  

CRC AM 016846/O-1 

Supervisão de Apoio ao Controle Interno   


