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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 estrita 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 seguintes ações
prévias foram empreendidas:

- Identificação de departamentos auditados: GEFIN (SPTES/SPFAT), GEPES
(SPAPE/SPSES/SPTRE), GEADM (SPCPR/SPADM), COMLI, GECOB, GECON,
GENEG(DINEG) e Secretaria Geral.

Levantamento de dados realizados: solicitação e consulta aos dados de
sistemas de cada setor, arquivo físico, eletrônico e portal de transparência da
Instituição;

- Áreas abranqidas pelos exames: Tesouraria, Faturamento, RH/Folha,
Treinamento, Transportes, Combustível, Negócios, Compras, Licitações, Diárias.

Métodos utilizados: Amostragens por seleção aleatória, sistemática e por
unidade monetária, questionamentos e arguições, exame físico, circularização e
conferência de cálculos.

Periodicidade dos exames: Auditorias do 2° Semestre, sendo a 3a auditoria
na modalidade programada realizada entre 01/07/2019 e 31/12/2019 e a 3a auditoria
de gestão na modalidade preventiva programada, todas com seus devidos programas,
cronogramas e alterações conforme adendo contidos no Plano Anual de Auditoria
Interna (PAINT) 2019.
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11-RESULTADO DOS EXAMES

No que concerne aos achados de auditoria foram encontradas algumas inconsistências
de grau de relevância mínima condizente à riscos quanto a consecução dos objetivos
da Instituição, cujas constatações deram origem à RECOMENDAÇÕES que foram
devidamente repassadas aos responsáveis pelas áreas para a devida ciência e
orientado, no âmbito de suas atribuições, adoção de medidas saneadoras, por
conseguinte fora dado conhecimento à administração da Prodam.

2.1. GESTÃO DE PESSOAS - TREINAMENTO

A Prodam, em parceria com as Instituições, SEAD-AM, TCE-AM e ALEAM, ofereceu
vários cursos aos seus colaboradores. Os registros de treinamentos estão ocorrendo
conforme o processo GestRecHum09, e ainda fora feito uma amostragem de 5 (cinco)
colaboradores que participaram de Cursos e ou Seminários, no Estado e fora do Estado,
toda a documentação pertinente estava em conformidade, tais como: certificados,
frequências, portaria ou ordem de serviço. Recomendou-se a continuidade ao
cumprimento do processo.

2.2. GESTÃO DE PESSOAS - PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS

Foram evidenciados os controles nos processos de concessão de Afastamento do INSS
e Licença Maternidade e Paternidade, o qual constatou-se a regularidade nos mesmos;
10 (dez) colaboradores encontram-se afastados pelo INSS, conforme relatório enviado
pelo SPSES. 5 (cinco) já retornaram a empresa. 1 (um) colaborador ainda aguardando
nova perícia, o qual foi previamente agendado. 2 (dois) encontram-se de licença médica
até o mês de Março de 2020. Verificou-se a existência de um colaborador, cuja licença
expirou no dia 31/12/2019, que ainda não retornou as atividades da PRODAM. O
período de julho a dezembro de 2019 não houve a concessão de licença maternidade
às colaboradoras. Quanto a licença paternidade, 9 (nove) colaboradores usufruíram do
benefício, no entanto, seis já retornaram as atividades e apenas três ainda estão gozo
do direito assistido pela legislação e acordo coletivo. Recomendou-se evidenciar em
protocolo ou qualquer documento oficial os registros de contato com os colaboradores
que estão com licença médica. Tais medidas visam salvaguardar a Prodam de passivos
financeiro, previdenciário, trabalhista e/ou judiciais.
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2.3. GEADM - TRANSPORTE

Em decorrência dos trabalhos.foram abrangidos no escopo do trabalho dos pedidos de
compras n° 092/2019 e nO 127/2019 de fornecimento de combustível, o qual se
constatou que o processo licitatório para gestão do combustível encontra-se em fase de
andamento e que as planilhas de acompanhamento são diariamente preenchidas.

No que concerne ao serviço de rádio táxi, observou-se inconsistência no preenchimento
de planilha de controle de vouchers, tais como: detalhamento do percurso, horário e
identificação de usuário nas requisições/vouchers, mediante tais apontamentos,
recomendou-se que os relatórios constem o horário de inicial e final da corrida.

2.4. SPSEC - SECRETARIA GERAL

Foram evidenciados os .relatórios mensais de diárias e viagens no portal de
transparência da PRODAM, e constatou-se que mais de 200 mil reais em despesas com
diárias foram efetuadas. Verificou-se, também pelo método amostral, as Portarias 247,
281, 368/2019 e os respectivos relatórios das atividades desenvolvidas e as cópias dos
tíquetes de embarque, e concluiu-se que os relatórios apresentados estão em
conformidade com as normas administrativas, com exceção apenas da portaria
368/2019, pois o colaborador não apresentou o relatório na data estabelecida de acordo
com o artigo 7° da portaria 188/2019.

2.5. GECOB - GERÊNCIA DE COBRANÇAS E CONTRATOS

Foram evidenciados que os 2° Termos aditivos -TA do contrato N° 011/2017,015/2017
e N° 013/2019 faltam apenas o espelho de comprovante do E-contas. O contrato n? ~
012/2019 não consta a cópia da análise contábil, bem como o espelho de comprovante
do e-contas. Os contratos estão no portal de transparência da PRODAM. Recomendou-
se anexar os espelhos de comprovante de prestação mensal do E-contas nas pastas
dos respectivos processos.

2.6. COMLI- COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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 Pregões Eletrônicos, 01 (um) pregão
presencial, 01 (um) inexigibilidade, 02 (dois) dispensa de licitação, 01 (um)
procedimento de licitação, perfazendo um total de 07 (sete) 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, não adentrando a conveniência e à oportunidade dos atos praticados
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no âmbito da Prodam, assim como, não analisar aspecfos de natureza técnico-
administrativa. Dos achados não fora constatada irregularidade formal ou material que
prejudique o andamento dos processos ou que ocasionasse danos ao erário. Sendo
assim, recomendações foram realizadas no sentido de adotar ações objetivando de
incluir o registro de negociação no chat após fase de lances com a licitante classificada,
com o objetivo de obter preço ainda mais vantajoso do que aquele até então oferecido.
Adoção de boas práticas com fito de reforçar as rotinas internas do setor.

2.7. GEFIN - SPTES - SPFAT

Realizou-se trabalhos de verificação nos processos de gestão em tesouraria e
faturamento, nos quais apreendeu-se regularidade nos saldo e movimentação de caixa,
cujos valores conferem com saldo contábil, analisou-se composição dos saldo bancários
de contas correntes e também de conta exclusiva para depósito judicial com devida
correspondência aos saldos contábeis, relatório de tributos apurados condizentes com
as guias de recolhimento devidamente registradas. Fora recomendado adotar ERP, de
forma integrada entre Financeiro e Contabilidade com objetivo de eliminar retrabalho e
aumentar confiabilidade e segurança dos dados imputados.

2.8. GENEG/DINEG - COMERCIALlZAÇÃO DE PRODUTOS E SERViÇOS

Verificou se a tabela de preços e serviços da PRODAM referente ao 2° semestre e
constatou a necessidade de atualização, verificou-se ainda relatórios de faturamento em
aberto por clientes no sistema CPCF, e existe clientes com faturas em aberto desde
2014 a 2019. Recomendou-se uma análise de risco com clientes com faturas em aberto
e um estudo crítico acerca critérios necessários à tomada de decisões futuras.

2.9. GECON -CONTABILIDADE

Foram analisados os documentos de escrituração contábil dos meses de julho à
dezembro de 2019, nos quais realizou-se o exame pelo método de amostragem por
decêndio de 1 a 2 períodos, onde cotejou-se as conciliações de créditos recebidos com
extratos bancários, bem como as conciliações bancárias e de aplicações financeiras
com os referidos extratos de contas e constatou-se a fidedignidade com os saldos
contábeis do período de verificado, fora constado um crescente saldo de Duplicatas a
Receber, no qual 2 clientes representam mais de 70% do valor a receber, fora
evidenciado documentos pertinentes à cobrança e negociações junto aos mesmos que \j
constatam ações efetivas para recebimento dos créditos. Verifibou-se regularidade nos
saldos das contas de Estoque e Ativo Permanente por cotejamento com os relatórios de
Almoxarifado e Contábil do Patrimônio Financeiro expedidos pelo sistema PRODAM-
SAMPA-AJURI. Constatou-se ainda regularidade nas demais contas contábeis
patrimoniais e de resultado, bem como nos controles adotados e observância da
legislação contábil pertinente.
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111- CONCLUSÃO

Considerando os exames realizados e fatos constatados descritos neste relatório, os
casos pontuais, concluímos pela regularidade nos processos auditados. As ressalvas e
ou inconformidades apontadas 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, 13 de janeiro de 2020

Norma Bastos da S. Atrnelda nso Fernan

CRC AM 016846/0-1 Cargo: GEINC CPF: 274.291.802-72

Supervisão de Apoio ao Controle Interno Gerência de Integridade, Conformidade

e Gestão de riscos
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