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INTRODUÇÃO 

Neste relatório será apresentada uma avaliação da Auditoria Interna em relação a duas áreas da 

empresa (Licitação e Compras), conforme o planejamento anual, e tendo presente a necessidade de 

identificar os mecanismos de controle que estão disponíveis para a AUDIN e para as unidades de 

controle interno. 

Com isso, essencialmente os processos relacionados à Comissão de Licitação (COMLI) e à 

Supervisão de Compras (SPCPR) serão avaliados, bem como os procedimentos do Controle 

Interno relacionados a estas áreas, executados pela Supervisão de Controle Interno (SPACI) e 

pela Gerência de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (GEINC). 

ABORDAGEM USADA 

1. Priorizamos os itens produzidos pelo Sistema de Controles internos recentemente, bem como 

aspectos como Transparência das Informações, primordial para o bom funcionamento deste 

Sistema. 

2. Foram considerados neste trabalho a Auditoria do Controle Interno 1º. Trimestre de 2020, 

realizado pela SPACI, bem como os processos relacionados às áreas sob análise: Gestlogist01, 

IT95, IT28 e IT121. Procedimentos constantes no Sistema de Gestão da Qualidade da 

PRODAM. 

3. Assim procedemos: Estudamos a normatização aplicável e submetemos um questionário que 

visava a preparação e alinhamento sobre os elementos que seriam avaliados no presente trabalho 

de Auditoria. O trabalho foi realizado junto aos gestores da SPCPR e da GEINC, bem como ao 

Presidente da COMLI. 

4. Os itens avaliados foram: 

a. Processos da área de Licitação e da área de Compras 

b. Atuação do Controle Interno e da GEINC em ralação às duas áreas anteriormente citadas 

c. Foram revisados os itens avaliados na Auditoria anterior da AUDIN (01/2020), bem como 

questionado sobre a situação do Gerenciamento dos Riscos, item essencial no processo de 

Avaliação dos Controles Internos. 

5. As recomendações, para acompanhamento, vão seguir um sequencial anual. Assim, a primeira 

recomendação deste documento é a R15, seguindo a sequencia da Auditoria 01/2020 (Março). 

FATOS CONSTATADOS 

• LICITAÇÕES 

o Identificamos a existência de Procedimento relacionado à área de Licitações: a Instrução 

Normativa IT95. Não identificamos qualquer mapeamento de riscos relacionado à 

Licitação, o que foi confirmado pelo Presidente da Comissão de Licitação. 



 

 

▪ Recomendações: 

• Fazer uma avaliação dos riscos associados aos processos de licitação e 

estabelecer um Plano de Gerenciamento dos Riscos. (R.15) 

o Revendo o procedimento (IT 95), identificamos que a escolha do Pregoeiro é realizada de 

forma puramente discricionária pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

▪ Recomendações: 

• Sugerimos que possam ser identificados critérios objetivos para escolha 

do pregoeiro ou algum mecanismo claro de rodízio que garanta total 

impessoalidade na realização dos procedimentos licitatórios. (R.16) 

o O referido procedimento (IT 95) não identifica passos especiais, como o do CAUES, 

visando apreciar previamente os processos licitatórios referentes à Auditoria Independente, 

em atendimento ao art.46, I e II, do Estatuto Social da PRODAM. 

▪ Recomendações: 

• Sugerimos que possa ser inserido, na IT 95, um passo especial que 

submeta ao CAUES para apreciação de Termo de Referência e do Edital, 

nos casos de licitação para contratação de Auditoria Independente. (R.17) 

o Com relação ao acompanhamento dos processos licitatórios, o conhecimento do 

procedimento licitatório de forma externa à COMLI somente se dá com a publicização dos 

documentos e etapas da licitação no site da PRODAM. Esta é uma situação que restringe 

o acesso constante das unidades de controle externo, pois estas não visualizam processos 

nas fases internas da licitação. Entendemos ser prudente que estas unidades enxerguem 

processos mesmo nas etapas iniciais e internas. 

▪ Recomendações: 

• Sugerimos que a Comissão de Licitação (COMLI) possa compartilhar com 

as unidades de controle interno um documento que permita visualizar os 

processos licitatórios em andamento, independentemente de ainda estarem 

nas fases internas ou externa. Seria, enfim, uma lista mestra com todos os 

processos sendo conduzidos pela COMLI. (R.18) 

• COMPRAS 

o A Supervisão de Compras (SPCPR) utiliza o processo Gestlogist01 para executar suas 

atividades, registrando ao final, as compras realizadas no site da PRODAM (transparência). 

Identificamos no site este registro sendo feito de forma adequada. Identificamos que, para 

uma maior transparência, os processos SPROWEB poderiam também ser disponibilizados 

entre os atributos contidos nesta publicação, favorecendo às unidades de controle interno 

a verificação do processo de origem da compra. 

▪ Recomendações: 

• Alterar o layout do documento com a Publicação das Compras Efetuadas 

que é publicada no site da transparência da PRODAM para incluir o 

número do protocolo SPROWEB. (R.19) 

o No processo Gestlogist01, a análise de riscos apresentou preocupações relacionadas 

a prazos. Questionamos o setor sobre como o controle dos processos em andamento 

eram feitos. Há uma planilha mestra com a lista de processos de compras em suas 

diversas fases e o controle dos prazos. O acesso a esta planilha seria um instrumento 

importante de apoio às unidades de controle interno. 



 

 

▪ Recomendações: 

• Sugerimos que a Supervisão de Compras (SPCPR) possa compartilhar 

com as unidades de controle interno o documento que permita visualizar 

os processos de compra em andamento, independentemente da fase no 

qual se encontrem. Seria, enfim, uma lista mestra com todos os processos 

sendo conduzidos pela SPCPR. (R.20) 

o Em relação à IT28, verificamos a formação do Cadastro de Fornecedores. Como 

resultado deste cadastro, as fichas dos fornecedores, com dados e avaliação 

atualizada, são mantidas pela SPCPR. Após questionado, o gestor informou do 

trabalho planejado de constituição de um documento eletrônico contendo o 

Cadastro de Fornecedores. O acesso a este documento seria um instrumento 

importante de apoio às unidades de controle interno. 

▪ Recomendações: 

• Sugerimos que a Supervisão de Compras (SPCPR) possa compartilhar 

com as unidades de controle interno o documento que permita visualizar 

o Cadastro de Fornecedores atualizado, tão logo ele seja produzido e possa 

ser compartilhado. (R.21) 

• Controle Interno e Gestão de Riscos 

o Sobre as Auditorias do Controle Interno, em relação às áreas de Licitação e Compras, 

verificamos a existência dos registros de conformidade nos relatórios do 1º. Trimestre de 

2020 e do 2º. Semestre de 2019. Identificamos, porém, a existência de uma mesma 

recomendação sendo feita nas duas auditorias para a Comissão de Licitação, razão pela 

qual sugerimos que neste caso um Plano de Ação seja elaborado junto à área Auditada. 

o Em Relação ao Plano de Ações relativo à Auditoria AUDIN 01/2020 (Março/2020), a 

GEINC nos repassou a atualização de status das ações. Algumas ações sofreram alteração 

de prazos. Um dos pontos de preocupação é a atuação do Controle Interno restrito à área 

administrativa. O trabalho do Controle Interno precisa avançar para a área Técnica. O 

Gestor informou que já solicitou recursos da Diretoria e avalia também a possibilidade de 

solicitar técnicos, temporariamente, para apoio na auditoria de setores da Diretoria Técnica. 

o A maior preocupação, identificada pela AUDIN, neste momento, é a necessidade de 

disponibilização, por parte da Administração, do Acompanhamento das Ações de Risco 

Corporativo. A lei estabelece como responsabilidade do Comitê de Auditoria Estatutário, 

e da própria AUDIN, o acompanhamento da efetividade do Gerenciamento dos Riscos na 

empresa. O Modelo de Gerenciamento dos Riscos foi apresentado ao CAUES em Janeiro 

deste ano, mas até o presente momento, o CAUES e a AUDIN não tiveram acesso ao status 

das ações de tratamento dos Riscos Corporativos, de forma a realizar o acompanhamento 

destes Riscos. É preciso que o Mapa com os Riscos, as Ações de tratamento dos riscos e 

os Prazos destas ações possam ser disponibilizado, periodicamente, pela Administração, 

representada pela GEINC, e acompanhado pelo CAUES e pela AUDIN. Esta é a 

recomendação R4 do Plano de Ações da Auditoria AUDIN 01/2020. 

Este é nosso Relatório. 

Lelson Lopes Nascimento 
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