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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Trata-se de auditoria de operacional prevista no Plano Anual de Auditoria Interna/PAINT 
2015 na área de Controle de Gestão, com o objetivo de avaliar a estrutura dos controles 
internos em nível tático e operacional adotados na área de suprimento de bens e 
serviços na estrutura da PROAD e DELC, com vistas a evitar a ocorrência de 
impropriedades e irregularidades na condução dos processos e operações sistêmicos, 
analisando a adoção de princípios, atividades e instrumentos próprios e específicos. 
 
Embora essa ação tenha sido prevista para ser realizada nos meses de junho e julho, por 
cinco auditores e com um total de 800 horas trabalhadas, a ação só foi efetivamente 
iniciada no mês de julho, comunicada por meio do Memorando nº 72/2015/AUDINT, 
com dois auditores atuando durante o mês de julho e, posteriormente houve atuação 
de apenas um auditor na execução do relatório e revisão do mesmo pelo chefe da 
autoria, totalizando uma carga horária de 422 homens/hora. A redução no número de 
auditores atuando na ação se justifica pelo afastamento de servidores para mestrado e 
licença-maternidade, bem como outros auditores envolvidos em outras ações previstas 
no PAINT. 
 
Para subsídio aos trabalhos, a equipe expediu Solicitações de Auditoria (SA´s) em 
atenção aos gestores competentes, com prazos definidos para apresentação de 
informações, procedimentos do setor e outros documentos. 
 
Cumpre-nos ainda registrar que a Auditoria Interna utilizou como subsídio à sua 
avaliação, entre outros suportes, a aplicação de questionário aos servidores do 
Departamento de Licitações e Contratos (DELC) e da Pró-Reitoria de Administração 
(PROAD), visto que o objetivo primordial da ação é evidenciar eventuais 
aperfeiçoamentos implementados e sugerir ou recomendar adequações, em sendo o 
caso, que contribuam para a minimização de riscos e para a melhoria contínua dos 
processos. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise das respostas ao 
questionário, confronto de informações, consolidação de informações recolhidas e 
indagações escritas, em estrita observância às normas de auditoria interna, em especial 
às aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização 
deste trabalho. 
 
Ressalta-se que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar 
controles internos para assegurar a consecução de objetivos traçados, é da gestão, em 
seus diversos níveis, e tais ações são úteis e necessárias a todo e quaisquer processos 
internos em função dos riscos a eles associados. 
 
1.1 – Escopo do trabalho  
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Primeiramente a ação foi planejada para ser executada na DIPOP, PROAD/DELC e 

Coordenadorias de licitações e contratos das UG’s. Contudo, em virtude da limitação de 
pessoal ressaltada no item anterior, tal escopo foi reduzido. 
 

Neste sentido, a ação de auditoria teve como escopo os controles internos operacionais 
aplicados aos processos e operações na área de suprimento de bens e serviços do DELC. 
Visto que os controles em nível operacional decorrem, a priori, de prévia e adequada 
definição de controles em nível estratégico e tático, que em seu conjunto, compõem o 
sistema de controle interno da área examinada, buscou-se analisar o ambiente de 
controle da PROAD e sua influencia em estimular uma consciência de controle nos 
servidores e colaboradores. 
 
 
1.2 – Metodologia utilizada 
 
Os órgãos de controle interno, Controladoria Geral da União – CGU, e externo, Tribunal 
de Contas da União, têm adotado em suas auditorias de avaliação dos controles internos 
administrativos dos órgãos a eles jurisdicionados o modelo estrutural COSO I (The 
Comitee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission). Trata-se de uma 
metodologia que tem por base critérios práticos para a implementação, validação e 
avaliação de controles internos, sob a ótica de que estes devem fornecer proteção 
contra riscos.  
 
A metodologia COSO I considera cinco componentes indispensáveis a um sistema de 
controle eficaz. São Eles: Ambiente de Controle, Avaliação de Riscos, Atividades de 
controle, Informação e comunicação e Monitoramento. Os componentes desdobram-se 
em elementos, e estes em critérios específicos. 
 
A Audint, ao definir o enfoque do trabalho na área de suprimento de bens e serviços, 
delimitou o objeto de controle. Nesse contexto, para fins de avaliação, foram escolhidos 
dois componentes do sistema de controle interno, quais sejam: Ambiente de controle – 
naquilo que impacta a área de licitações e contratos – e Atividades de controle 
abrangendo as categorias de objetivos operacionais relacionados à área avaliada.  
 
Elencam-se a seguir, de forma sucinta, os conceitos contidos nos dois componentes da 
metodologia e a que se limitaram a avaliação da Audint, de forma a permitir uma visão 
geral dos elementos avaliados. 
 
O “Ambiente de controle” é a base, o alicerce para todos os outros componentes do 
sistema de controle interno, provendo disciplina e estrutura. Reflete a cultura de riscos 
e a forma como eles são encarados e gerenciados, influenciando a consciência de 
controle das pessoas, a condução de suas atividades e a execução de suas 
responsabilidades. É reforçado pela postura adotada pela gestão para formalizar e 
comunicar políticas e procedimentos de modo claro, resultando em valores 
compartilhados e trabalhos em equipe na busca de atingir os objetivos traçados. Os 
principais elementos que compõem o ambiente interno são: integridade e valores 
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éticos; filosofia da direção e estilo gerencial; estrutura organizacional e de governança; 
políticas e práticas de recursos humanos.  
 
Neste componente, o trabalho da Audint se reservou aos elementos Estrutura 
organizacional e de governança e Políticas e práticas de recursos humanos. O primeiro 
elemento fornece a base para o planejamento, execução, controle e monitoramento das 
atividades, além de envolver a determinação das principais áreas de autoridade e 
responsabilidade e as suas linhas de subordinação, juntamente com procedimentos 
efetivos para monitorar resultados (prestações de contas). Já o elemento Políticas e 
práticas de recursos humanos preocupa-se com políticas e práticas para contratar, 
capacitar, orientar, avaliar, promover, recompensar, disciplinar e demitir funcionários 
devendo ser estabelecidas e comunicadas de modo claro, uma vez que as pessoas 
constituem o mais valioso ativo de qualquer instituição. 
 
O componente “Atividades de controle” consiste em políticas e procedimentos 
adotados e de fato executados, para atuar sobre os riscos, de maneira a contribuir para 
que os objetivos da organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos, 
devendo estar distribuídos em toda a organização, níveis e funções. Neste componente, 
foram considerados os elementos “Formalização de procedimentos”, com objetivo de 
verificar se as principais atividades do setor estão documentadas de forma completa e 
precisa a fim de facilitar o rastreamento das informações. O outro elemento selecionado 
diz respeito aos “Controles gerenciais e acompanhamento das atividades”, com o intuito 
de verificar a existência de avaliações periódicas por parte dos gestores a fim de 
assegurar que os processos cumpram com regulamentos, políticas, procedimentos ou 
outros requisitos em vigor. 
 
1.3 – Critérios e Técnicas adotados 
 
Os controles foram tomados em seu conjunto: atividades, planos, métodos e 
procedimentos interligados, segmentando a análise, a partir de componentes e 
elementos, definidos por critérios baseados em trabalhos de auditoria de avaliação dos 
controles internos que o Tribunal de Contas da União - TCU realizou na área de 
suprimento de bens e serviços (Acórdãos TCU – Plenário nº 411/2012, 413/2012 e 
1679/2015) e foram utilizadas técnicas específicas para a coleta, tratamento e análise 
dos dados necessários à avaliação prevista no objetivo e escopo da auditoria. No quadro 
abaixo, síntese dos critérios considerados: 
 

COMPONENTES ELEMENTOS CRITÉRIOS 

AMBIENTE DE 
CONTROLE 

Estrutura 
Organizacional e 

Governança 

Identificar se a estrutura está formalizada por meio de um 
organograma e complementada por um manual da 
organização ou instrumentos normativos (resoluções, 
portarias, instruções etc.) que definam claramente 
competências, atribuições e responsabilidades das 
unidades e dos cargos que as compõem; 

Políticas e práticas 
de recursos 

Verificar se a gestão estabelece requisitos adequados de 
conhecimento, experiência (habilidades) e atitudes 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2015 

                                                       AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

ADOTADOS NA ÁREA DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DA PROAD/DELC. 

 

 

7      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

humanos (integridade) para a seleção de seu pessoal. 

Verificar existência de acompanhamento do desempenho 
dos servidores bem como aconselhamento e sugestões de 
melhoria sobre seu desempenho. 

ATIVIDADES DE 
CONTROLE 

Formalização de 
Procedimentos 

Verificar se as atividades importantes estão documentadas 
de forma completa e precisa a fim de que seja fácil rastrear 
as informações desde o momento de autorização até a 
conclusão. 

Controles gerenciais 
e acompanhamento 

das atividades 

Verificar existência de avaliações periódicas para assegurar 
que operações, processos e atividades cumprem com 
regulamentos, políticas, procedimentos ou outros 
requisitos em vigor. 

Fonte: Curso Avaliação de Controles Internos- Instituto Serzedello Corrêa/TCU/2012 e Acórdão nº 411/2012 – TCU – Plenário. 

 
Para avaliação dos aspectos relacionados aos ambientes escolhidos foram desenvolvidos 
questionários de avaliação de controle interno (QACI), com vistas a verificar o 
atendimento dos critérios da auditoria, os quais foram aplicados junto aos gestores e 
servidores das áreas envolvidas, mediante entrevista, sendo as respostas confirmadas 
por meio de exame documental ou observação direta.  
 
Para a elaboração das questões do QACI, foram considerados os quatro elementos 
selecionados dentro dos 2(dois) componentes da estrutura do COSO I, quais sejam: 
Ambiente de Controle (Estrutura Organizacional e de Governança; Políticas e Práticas 
de Recursos Humanos) e Atividades de Controle (Formalização de Procedimentos; 
Controles Gerenciais/Acompanhamento da atividade). 
 
Sendo assim, para a escolha e elaboração do questionário, foram adotados os modelos 
de QACI da Controladoria Geral da União – CGU, Tribunal de Contas da União – TCU 
(utilizados para o Relatório de Gestão – Portaria nº 90/2014/TCU), outros 
Institutos/Universidades e trabalhos anteriores da própria unidade de auditoria interna, 
adaptando para área a ser avaliada e seguindo o modelo do COSO I. 
 
Para a aplicação do questionário foram levados em conta os diversos níveis hierárquicos 
presentes na estrutura de licitações e contratos do DELC/PROAD do IFS, sendo assim, 
foram aplicados na seguinte ordem, do mais baixo para o mais alto nível. 
 
Desta forma, para a operacionalização do procedimento, 2(dois) auditores, em sala 
reservada, orientaram os colaboradores envolvidos no preenchimento do questionário, 
o qual foi dividido em 4(quatro) blocos hierárquicos, sendo o primeiro bloco composto 
pela base da hierarquia (3 terceirizados orçamentistas e 2 servidoras de apoio, sendo 1 
assistência técnica em licitações e a outra apoio da Coordenação de Contratos), o 
segundo (3 coordenadores no DELC), terceiro (1 chefe do DELC e 1 assessor de 
programação orçamentária) e quarto (1 pró-Reitor da PROAD). 
 
Após a coleta das respostas ao questionário a Audint tratou as informações, 
consolidando as respostas em um arquivo único e atribuindo pesos às respostas dadas, 
sendo arbitrado peso 1 (aos contratados terceirizados e aos servidores com menos de 1 
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ano no exercício de suas funções no departamento), peso 2 (aos servidores com mais de 
1 ano no exercício de suas funções no departamento) e peso 3 (aos servidores com mais 
de 2 anos no exercício de suas funções no departamento).    
 
Posteriormente ao tratamento das informações, foram solicitados documentos 
comprobatórios das respostas para certificação de sua fidedignidade e elaborado o 
presente relatório com os achados de auditoria. 
 
 

2– DEFICIÊNCIAS CONSTATADAS: 
 
2.1. AMBIENTE DE CONTROLE 
2.1.1. Elemento: Estrutura Organizacional e de Governança 
 
DEFICIÊNCIA 001: Estrutura organizacional insuficiente no que diz respeito à estrutura 
física e de recursos humanos no DELC. 
 
a) Evidências: 
Organograma da PROAD/DELC; 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 01 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos (QACI) da PROAD/DELC 
perguntou se a estrutura organizacional do DELC é apropriada para seu tamanho e a 
natureza de suas operacõ̧es. 
 
Nas respostas dos servidores e colaboradores ao QACI, eles avaliaram que a estrutura 
organizacional da Unidade é apropriada em parte, ressaltando a falta de pessoal e 
espaço físico como principais deficiências. 
 
Conforme organograma disponibilizado no site do IFS, a estrutura organizacional do 
DELC é composta por três coordenações (Coordenação de Contratos-COCC, 
Coordenação de Compras-CCOMP e Coordenação de Licitações-COLIC) e uma 
Assistência Técnica em Licitações ligada à COLIC. Informou-se por meio da Solicitação de 
Auditora nº 40/2015 que a estrutura administrativa do DELC é atualmente composta por 
07 (sete) servidores e 03 (três) orçamentistas terceirizadas. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Esta equipe de auditoria concorda com a opinião dos entrevistados da PROAD/DELC no 
que diz respeito à insuficiência no número de servidores do Departamento de Licitações 
e Contratos, haja vista a importância das atividades que são desenvolvidas pelo setor, 
bem como a materialidade dos recursos envolvidos nos processos. Em relação à 
estrutura física, encontrou-se uma situação crítica em que os servidores e colaboradores 
do DELC compartilham um pequeno espaço com outras coordenações ligadas à PROAD, 
além de tal ambiente ser usado como acesso a outras salas, gerando um fluxo de 
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pessoas e ruídos que podem atrapalhar o desenvolvimento das atividades de modo 
eficiente e efetivo. 
 
d) Causas: 
A deficiência é atribuível à falta de definição do número ideal de servidores baseado em 
um levantamento formal das atribuições e produtividade de cada função dentro do 
setor, bem como à falta de espaço físico do setor. 
  

e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências verificadas impõem riscos relacionados à execução das tarefas, 
possibilitando a ocorrência de falhas na condução de processos licitatórios, na 
fiscalização da execução de contratos, dentre outras atividades de competência do 
DELC. 
 
Além disso, as deficiências na estrutura física e de pessoal podem acarretar em riscos 
que envolvem a má execução de um processo licitatório, muitos dos quais abrangem 
valores consideráveis de recursos e que podem trazer grandes prejuízos à gestão. A 
qualidade de vida no trabalho também pode ficar comprometida, afetando assim a 
produtividade e saúde dos servidores do setor. 
 
Recomendação 001: 
Realizar estudos, tomando por base sua estrutura administrativa e seus objetivos 
institucionais e operacionais e riscos a eles inerentes, com vistas a estabelecer a real 
necessidade de recursos humanos no DELC, afim de que o setor seja capaz de cumprir 
com os objetivos organizacionais bem como conduzir os controles internos de forma 
eficaz. 
 
Recomendação 002 (Reitoria): 
Avaliar a possibilidade de fazer um redesenho do espaço físico do DELC de forma que 
proporcione aos servidores um ambiente ideal (sem distrações e ruídos) para o 
desenvolvimento de suas atribuições. 
 
 
DEFICIÊNCIA 002: Ausência de formalização de documentos que estabelecem 
competências e responsabilidades dos envolvidos no setor. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT; 
Regimento Geral do IFS. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 02 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
perguntou se o organograma da Unidade é complementado por manual, regimento, 
resolução, portaria, etc., que estabelecem as competências e responsabilidades das 
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coordenações e dos cargos que a compõe. 
 
Os servidores e colaboradores responderam ao QACI que este item é atendido em 
parte. Apesar de os servidores afirmarem que existe documento que define 
competência de cada um, eles desconhecem a sua formalização. Com relação as 
orçamentistas terceirizadas, foi respondido que suas atribuições se encontram no 
Contrato de Trabalho. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
A Auditoria Interna constatou que o único documento formalizado existente no 
momento é o Regimento Geral do IFS, que contem as competências do pró-reitor da 
PROAD. Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 40/2015, foi encaminhada à 
Audint uma minuta do Regimento Interno da Reitoria onde constam as competências de 
cada coordenadoria do DELC. Por se tratar de um documento ainda não aprovado, seu 
conteúdo não foi avaliado pela Audint. Nesse sentido, conclui-se que não há 
formalização das competências, atribuições e responsabilidades dos servidores e 
colaboradores da área de suprimento de bens e serviços. 
 
d) Causas: 
Ausência de definição formal de responsabilidades e competências.  
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização das competências e responsabilidades dos servidores envolvidos 
pode gerar ausência de segregação de funções, desconhecimento acerca de quem é o 
responsável por realizar atividades do setor, sobreposição de responsabilidades pela 
realização de uma mesma atribuição, bem como pode contribuir para fomentar os riscos 
dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001 (Reitoria): 
Submeter à apreciação e aprovação do Conselho Superior a minuta de Regimento 
Interno da Reitoria, a qual define as competências, atribuições e responsabilidades das 
instâncias que compõem a estrutura organizacional do DELC. 
 
 
DEFICIÊNCIA 003: Ausência de formalização de política de divulgação e atualização de 
normas e manuais para todo o corpo funcional. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 03 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC indagou 
a existência de política de divulgação de normas e manuais para todo o corpo funcional.  
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Conforme respostas dos servidores e colaboradores, a divulgação das normas e manuais 
é feita através de emails e reuniões, além de estarem disponibilizados em pastas 
específicas na rede. 
 
Ainda, por meio da Solicitação de Auditoria nº 41/2015 indagou-se a existência 
formalizada de política de divulgação de normas, manuais, cartilhas, leis, decretos e 
outros (internos e externos relacionados às atividades exercidas no setor) para todo o 
corpo funcional existente, bem como responsáveis por tal política. 
 
De acordo com a resposta do Gestor a tal questionamento, não há uma política de 
divulgação formalizada tampouco um responsável definido para tal atividade. Como 
justificativa foi alegado, dentre outras motivos, o reduzido número de servidores no 
setor em relação ao volume de processos e o volume de atualizações das normas que 
envolvem as licitações públicas. Em contrapartida, conforme o próprio gestor, “a nova 
estrutura do DELC com a Coordenação de Apoio às Licitações tem como meta destinar 
um setor a tal atividade”. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
A Audint percebeu que o setor adota procedimentos de divulgação, conforme respostas 
dos próprios servidores. Porém, tais procedimentos não estão formalizados.  
 
Com relação à resposta do gestor à SA nº 41/2015, quando fala da inviabilidade em 
destinar um agente público exclusivamente para divulgar e atualizar as normas e 
manuais do setor, a Audint concorda que, no cenário atual, tal decisão pode causar 
impacto em outras atividades de igual ou superior importância. Porém, a auditoria 
entende que a designação formalizada de um servidor que tenha como atribuição 
adicional a divulgação e atualização de normas, legislações e manuais contribui para a 
eficácia dos controles internos. 
 
d) Causas: 
Falta de formalização de política de divulgação e atualização de normas e manuais para 
todo o corpo funcional.  
 
e) Riscos e Efeitos: 
A ausência de uma política de divulgação de normas e manuais para todo o corpo 
funcional não favorece a construção de um ambiente interno pautado em ações 
formalizadas e sim em procedimentos informais, possibilitando riscos relacionados ao 
descumprimento legais e institucionais. 
 
Recomendação 001: 
Estabelecer e formalizar política de divulgação e atualização de normas e manuais para 
todo o corpo funcional do DELC. 
 
DEFICIÊNCIA 004: Ausência de formalização de mecanismos gerais de controle na 
PROAD/DELC, em nível de departamento, bem como o desconhecimento, por parte 
dos servidores, dos controles adotados no setor. 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2015 

                                                       AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

ADOTADOS NA ÁREA DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DA PROAD/DELC. 

 

 

12      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

  
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT; 
IN SFC nº 1/2001. 
 
b) Situação Encontrada: 
No item 04 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC foi 
perguntado se os mecanismos gerais de controle instituídos são conhecidos por todos 
os servidores nos diversos níveis da estrutura da PROAD/DELC. 
 
De acordo com respostas ao QACI, os servidores e colaboradores avaliaram que os 
mecanismos gerais de controle são conhecidos no âmbito de cada coordenadoria, mas 
não é de conhecimento de todos os envolvidos no Departamento. Ainda de acordo com 
as observações feitas pelos servidores, a alta rotatividade da Equipe acaba prejudicando 
a implementação, divulgação e acompanhamento de mecanismos de controle.  
 
c) Conclusão da Equipe: 
Segundo definição que consta na Instrução Normativa SFC 1/2001 (p. 68), da 
Controladoria Geral da União, controle interno administrativo significa o seguinte: 
 

“Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, 
métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar 
que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam 
alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios 
ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder 
Público.” (Grifo nosso) 

 
Com tal conceito em mente, esta auditoria percebeu a ausência de formalização de 
procedimentos de controle, bem como o não estabelecimento de objetivos, indicadores 
e metas operacionais, o que impede a alta administração de avaliar se a área de 
aquisições possui desempenho adequado. Como resultado da falta de formalização, os 
mecanismos gerais de controle podem passar despercebidos pelos servidores do 
Departamento. 
 
Quando se fala de ausência de formalização de procedimentos de controle, é 
importante deixar claro que a Audint identificou a existência de controles internos 
administrativos dentro do setor, tais como atividades, rotinas e procedimentos 
definidos, mas notou-se que alguns desses mecanismos não encontram-se formalizados 
como instruções normativas, manuais, etc. 
 
A Audint também percebeu que, apesar de os servidores conhecerem os controles 
adotados nas atividades que lhe são atribuídas, estes desconhecem os controles gerais 
utilizados no setor. 
 
d) Causas: 
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A ausência de formalização dos mecanismos de controle do Departamento, bem como a 
ausência de percepção pelas instâncias envolvidas de que suas atividades influenciam e 
se relacionam com o trabalho das demais na consecução dos objetivos fixados e no 
fortalecimento dos controles internos. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A ausência de formalização de procedimentos de controle não favorece a construção de 
um ambiente interno pautado em ações formalizadas e sim em procedimentos 
informais, possibilitando riscos relacionados ao não cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidas. 
 
O desconhecimento por parte dos servidores dos mecanismos de controle do DELC pode 
impactar diretamente no andamento das atividades bem como na consecução dos 
objetivos do setor. 
 
Recomendação 001: 
Formalizar os procedimentos de controle existentes no Departamento. 
 
Recomendação 002: 
Disseminar para todos os servidores e colaboradores do DELC os procedimentos gerais 
de controle devidamente formalizados. 
 
 
DEFICIÊNCIA 005: Ausência de controles internos formalizados e planejamento prévio 
dos resultados do setor. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 05 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC indagou 
se, na visão dos servidores, os controles internos adotados contribuem para a 
consecução dos resultados planejados pela PROAD/DELC. 
 
Conforme respostas dos servidores e colaboradores, os controles internos adotados 
contribuem para o alcance dos resultados planejados, porém, reconhecem que eles 
precisam ser melhorados e que a alta rotatividade de servidores e de chefia no setor 
contribui para uma quebra de continuidade de alguns mecanismos de controle.  
 
Ressalta-se que o Pró-reitor, em resposta à SA nº 40/2015, justifica que a adoção de 
estratégias e o estabelecimento de metas operacionais restaram prejudicados pelo fato 
de sua recente admissão na PROAD. Segundo ele, há uma expectativa para implantação 
de estratégias e metas para o exercício de 2016. 
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c) Conclusão da Equipe: 
No tocante à ausência de formalização dos controles internos adotados no setor, a 
Audint já emitiu seu posicionamento na Deficiência 004 deste relatório, mantendo-o nos 
mesmos termos. 
 
Apesar das afirmações dos servidores do setor, de que os controles internos adotados 
no setor contribuem para o alcance dos resultados planejados, as intervenções 
realizadas no decorrer da auditagem possibilitaram enxergar que o DELC não possui 
planejamento prévio dos resultados desejados, conforme asseverado pelo próprio 
gestor em resposta à SA nº  40/2015.  
 
d) Causas: 
A ausência de formalização dos mecanismos de controle do Departamento, bem como a 
ausência de percepção pelas instâncias envolvidas da necessidade de planejamento para 
o alcance dos objetivos e metas do setor. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A ausência de formalização dos controles internos e o não planejamento prévio dos 
resultados esperados podem resultar no enfraquecimento dos controles internos bem 
como no comprometimento do alcance da missão, dos objetivos e estratégias do setor. 
 
Recomendação 001: 
Planejar adequadamente os resultados esperados do DELC, preferencialmente com a 
participação coletiva dos coordenadores e demais setores envolvidos nas atividades do 
setor. 
 
 
2.1.2. Elemento: Políticas e Práticas de Recursos Humanos 
 
DEFICIÊNCIA 006: Ausência de formalização de políticas e procedimentos quanto às 
ações de recursos humanos no âmbito da PROAD/DELC. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT; 
Acórdão nº 107/2015 – TCU – Plenário. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 06 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
perguntou sobre a existência de políticas e procedimentos para contratar, orientar, 
capacitar, avaliar, promover, disciplinar e exonerar servidores. 
 
De acordo com a resposta da maioria dos servidores e colaboradores do DELC ao 
questionário, não existem políticas e procedimentos formalizados para as tais ações de 
recursos humanos. Contudo, na opinião de alguns servidores do Departamento, há 
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capacitação mínima para o exercício das atribuições no setor. 
 
Após a aplicação do questionário, a Audint emitiu nova Solicitação de Auditoria com o 
intuito de aprofundar-se sobre os critérios de contratação de pregoeiros, as políticas de 
análise do perfil profissional dos servidores selecionados/indicados para assumir as 
funções e cargos de direção no âmbito PROAD/DELC, a existência de plano de 
capacitação dos servidores do setor e sobre o nível de capacitação de cada servidor 
vinculados ao DELC. 
 
Quanto aos critérios de contratação de pregoeiros, o pró-reitor afirma, em resposta à 
referida SAº 41/2015, desconhecer a existência outros critérios além do que é 
estabelecido no Decreto nº 5.450/2005, mormente o art. 10 e seus parágrafos. O gestor 
acrescenta que, antes da nomeação, o servidor é devidamente capacitado para exercer 
a função de pregoeiro e que há um acompanhamento do desenvolvimento de suas 
atividades com o objetivo de observar sua vocação. Como limitador à seleção a 
contento de servidores, o gestor traz em sua resposta a ausência de atrativo da função 
de pregoeiro em vista da falta compensação financeira.  
 
No que diz respeito às políticas de análise do perfil profissional dos servidores 
selecionados/indicados para assumir as funções e cargos de direção no âmbito 
PROAD/DELC, o gestor afirma desconhecer a existência de documento formalizado 
sobre o tema. No entendimento do mesmo, essa questão deve ser remetida à Reitoria, 
já que a mesma é responsável por assinar as portarias de nomeação. 
 
Sobre o questionamento da existência de plano de capacitação dos servidores do setor, 
o gestor informou que houve uma consulta aos servidores da PROAD/DELC sobre os 
cursos ou capacitações em áreas específicas de licitações e contratos os quais julgassem 
necessários ao exercício de suas funções e que tal demanda foi encaminhada à Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas para a formulação do Plano de Capacitação do IFS. À 
parte de tal Plano de Capacitação, o gestor afirma que PROAD sempre busca 
desenvolver seus servidores por disponibilizar verba financeira para a participação em 
cursos e capacitações. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que não há formalização 
de políticas e procedimentos quanto às ações de recursos humanos no âmbito da 
PROAD/DELC. 

Com relação aos critérios de designação de pregoeiros, o Decreto nº 5.450/2005, art. 
10º, §4º prescreve que: 

Art.10º As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, ou de órgão ou 
entidade integrante do SISG. 
(...) 
§4º Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou o militar que 
reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade 
competente. (negritou-se) 
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Essa Audint entende que para exercer a função de pregoeiro não é suficiente ter 
qualificação profissional, ou ter concluído um curso de formação de pregoeiro. Como 
descrito acima, o mesmo deve ter um perfil adequado, que deve ser medido até mesmo 
antes da sua nomeação. Para tanto, é importante que estejam formalmente definidas 
certas qualidades que ajudarão o gestor neste julgamento.  
 
Com relação às políticas de análise do perfil profissional dos servidores 
selecionados/indicados para assumir as funções e cargos de direção no âmbito 
PROAD/DELC, a Audint concluiu que não há formalização da política utilizada no 
processo de seleção dos ocupantes das funções-chaves do setor. Neste sentido, já 
houve manifestação do TCU, através do Acórdão nº 107/2015 – Plenário, quando 
recomendou ao IFS que: 
 

9.1.4. realização de mapeamento de competências profissionais e gerenciais 
e adoção de medidas que garantam a oferta de ações contínuas de 
desenvolvimento de gestores e sucessores, alinhadas com as lacunas 
identificadas; 

9.1.5. criação de banco de talentos que facilite a identificação de candidatos 
ao exercício de cargos em comissão de natureza gerencial; (negritou-se) 

 
Sobre a política de capacitação dos servidores do setor, apesar de não haver 
formalização do Plano de Capacitação, a Audint pôde verificar que os servidores estão 
treinados para as funções que exercem, haja vista a participação em cursos da área, 
conforme explicitado na resposta do gestor à SA nº 41/2015. É imprescindível salientar a 
importância do constante processo de capacitação dos servidores para que possam 
aprimorar o exercício de suas funções.  

 
d) Causas: 
Ausência de iniciativa da gestão da entidade em elaborar e implantar políticas e critérios 
formais, expressos e definidos para admissão de pessoal nos cargos e funções do DELC, 
principalmente ao que diz respeito aos pregoeiros. 
 
Ausência de incentivo financeiro para a função de pregoeiro, o que torna tal função não 
atrativa para os servidores. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis conseqüências a ocorrência de 
desempenhos insatisfatórios, bem como seleção de pessoal não qualificado para 
desempenhar funções chave. 
 
Recomendação 001: 
Disciplinar a forma de acesso às funções-chave dos setores de suprimentos de bens e 
serviços, incluindo as funções de liderança, em especial a função de pregoeiro, 
considerando as competências multidisciplinares, técnicas e gerenciais necessárias para 
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estas funções. 
 
 
DEFICIÊNCIA 007: Ausência de mecanismos que garantam ou incentivam a 
participação dos servidores dos diversos níveis da estrutura da unidade na elaboração 
dos procedimentos ou de instruções. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 07 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
perguntou se existem mecanismos que garantam ou incentivam a participação dos 
servidores dos diversos níveis da estrutura da unidade na elaboração dos 
procedimentos ou das instruções. 
 
De acordo com respostas ao QACI, os servidores e colaboradores responderam que a 
participação dos servidores na elaboração dos procedimentos e instruções do setor 
existe em parte. Embora alguns tenham afirmado que se busca a participação e 
integração dos servidores no planejamento, outros compartilharam que são feitas 
poucas alterações nos procedimentos definidos pela chefia uma vez apresentados à 
equipe. 

 
c) Conclusão da Equipe: 
Através da análise das respostas ao QACI, bem como de documentos e respostas às SAs 
enviadas, a Audint não conseguiu identificar mecanismos formalizados que garantam ou 
incentivam a participação dos servidores dos diversos níveis da estrutura do DELC na 
elaboração dos procedimentos ou instruções adotados no setor. 

 
d) Causas: 
Ausência de percepção da importância da adoção sistemática de trabalho que estimule 
a construção coletiva de instrumentos normativos como ferramenta útil ao 
fortalecimento dos controles internos administrativos. 

 
e) Riscos e Efeitos: 
Definir atribuições e responsabilidades sem considerar a expertise dos agentes 
operacionais do DELC pode contribuir para a não percepção da interdependência entre 
suas atividades, comprometendo a fluidez do(s) processo(s).  
 
Recomendação 001: 
Implementar formalmente mecanismos de controle que garantam ou incentivem a 
participação coletiva dos diversos agentes e níveis da estrutura do DELC na elaboração 
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de normas e procedimentos internos, necessários à padronização da sua atuação e ao 
fomento do ambiente de controle administrativo do setor. 
 
INFORMAÇÃO 008: Ausência de definições formais das responsabilidades dos 
servidores e colaboradores no DELC. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 08 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
perguntou se as delegações de autoridade e competências são acompanhadas de 
definições claras das responsabilidades. 
 
A opinião dos servidores e colaboradores do setor quanto a este questionamento é que 
este item é cumprido em parte. Apesar das atribuições e competências estarem 
documentadas, há necessidade de uma padronização e publicidade entre os servidores 
e colaboradores. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Conforme conclusão da Equipe na Deficiência 002 desse relatório, não existe 
documento formalizado que defina claramente as responsabilidades de cada um dos 
envolvidos no DELC. Nesse sentido, por abordar assunto semelhante ao que foi 
apontado na Deficiência 002, este item do relatório é apresentado a título de 
informação. 

 
 
DEFICIÊNCIA 009: Não há procedimentos de avaliação de desempenho, bem como 
previsão de ações a serem adotadas pela chefia em casos de baixa produtividade e 
desinteresse. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 09 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC indagou 
se a produtividade, desempenho ou comprometimento de servidores é alvo de ações 
por parte das chefias. 
 
Os servidores e colaboradores do setor responderam que este item é atendido em 
parte, havendo uma cultura de comprometimento no setor, a depender do perfil da 
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chefia imediata, mas não há mecanismos de avaliação da produtividade ou desempenho 
dos servidores. 

 
c) Conclusão da Equipe: 
Diante do que foi respondido pelos servidores e colaboradores, bem como da análise 
documental feita pela auditoria, conclui-se que não há uma ação formalizada no DELC 
para o acompanhamento da produtividade, desempenho ou comprometimento dos 
servidores. 
 
d) Causas: 
Ausência de percepção da importância da avaliação de desempenho dos servidores do 
Departamento e da adoção de ações que combatam a baixa produtividade. 

 
e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências verificadas podem impactar na queda da produtividade dos servidores e 
impõem riscos relacionados à execução das tarefas, possibilitando a ocorrência de 
falhas na condução de processos licitatórios, na fiscalização da execução de contratos, 
dentre outras atividades de competência do DELC. 
 
Recomendação 001: 
Adotar procedimentos de avaliação de desempenho dos envolvidos no setor, bem como 
criar ações a serem adotadas pela chefia em casos de baixa produtividade dos 
servidores. 
 
 
DEFICIÊNCIA 010: Ausência de designação prévia e formal da substituição de servidor 
em gozo de férias que desempenha funções-chave na área de suprimento de bens e 
serviços.  
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 10 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
questionou se servidor em gozo de férias possui substituto designado e treinado para 
exercer as suas funções. 
 
De acordo com respostas dos servidores e colaboradores ao QACI, este item é atendido 
em parte. Apesar da carência de pessoal no setor, que impossibilita a existência de pelo 
menos dois servidores em cada coordenação e conseqüente não continuidade do 
serviço, as designações de substituição são acompanhadas pelos servidores mais antigos 
para prestar qualquer esclarecimento. 
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c) Conclusão da Equipe: 
Diante dos esclarecimentos prestados pelos servidores do setor, bem como das análises 
documentais realizadas pela Audint, resta clara a não existência de designação prévia e 
formal de substituição do servidor em gozo de férias que desempenha função-chave na 
área de suprimento de bens e serviços.   

 
d) Causas: 
Carência de pessoal no setor e possível ausência de percepção da importância da 
designação prévia e formal da substituição de servidor em gozo de férias no 
desempenho de funções-chave na área de suprimento e aquisições. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não designação prévia e formal de quem irá substituir o servidor em gozo de férias 
poderá acarretar em outro servidor não preparado assumir as funções daquele servidor, 
impactando diretamente nos resultados do DELC. 
 
Recomendação 001: 
Criar mecanismo que preveja a designação de substituto de servidor em gozo de férias  
ou outras ausências legais no desempenho de funções-chave do DELC e que garanta seu 
treinamento prévio para desempenhar tais funções. 
 
 
2.2. ATIVIDADES DE CONTROLE 
2.2.1. Elemento: Formalização de procedimentos 
 
DEFICIÊNCIA 011: Ausência de formalização de documentos que estabelecem 
procedimentos de trabalho relacionados às atividades operacionais. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Instrução Normativa nº 01/2014/PROAD; 
Manual de Fiscalização de Contratos do IFS. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 011 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
perguntou se existem políticas, procedimentos, técnicas e mecanismos específicos para 
as principais atividades do DELC devidamente formalizados e divulgados. 
 
Segundo respostas dos servidores e colaboradores ao QACI, este item é atendido em 
parte. Na visão deles, o Departamento adota políticas, procedimentos e manuais 
disponibilizados por órgãos do Governo Federal (por exemplo, check-lists da AGU), mas 
tais práticas não estão formalizadas. 
 
Em resposta à SA nº 40/2015 o pró-reitor da PROAD enviou à Audint minuta de 
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Instrução Normativa do DELC não aprovada em que normas e procedimentos de 
execução de licitações são estabelecidos, bem como dispõe sobre fluxo e 
procedimentos relativos às aquisições de bens e serviços. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
A Audint encontrou no hotsite da PROAD documentos que tratam, em parte, de 
procedimentos que devem adotados pelo DELC, como a Instrução Normativa nº 
01/2014/PROAD, que traz um capítulo sobre regras gerais de procedimento de compras 
e contratação, e o Manual de Fiscalização de Contratos do IFS. Apesar da existências de 
tais normativos, estes não se mostram suficientes para estabelecer procedimentos 
relacionados às atividades operacionais do DELC. Portanto, a Audint conclui que o DELC 
não dispõe de documento interno formalizado estabelecendo procedimentos de 
execução de licitações, fluxos e procedimentos de trabalho. 
 
d) Causas: 
Ausência de prioridade na definição de procedimentos relacionados às atividades do 
DELC.  
 
e) Riscos e Efeitos: 
O não estabelecimento de manuais e normativos que sirvam de norteadores para 
execução das atividades do setor pode implicar na falta de padronização de 
procedimentos, podendo ocasionar a execução de uma mesma atividade por unidades 
diferentes, a existência de atividades sem um responsável claro e a possibilidade de 
ocorrência de falhas que possam gerar prejuízo ao erário público. 
 
Recomendação 001: 
Garantir que as principais atividades do DELC sejam mapeadas e incluídas na minuta da 
instrução normativa, visando à formalização dos procedimentos do setor. 
 
Recomendação 002 (Reitoria): 
Apreciar e aprovar a minuta da Instrução Normativa do DELC, a qual estabelece normas 
e procedimentos para a formalização da Licitação, da Dispensa e da Inexigibilidade de 
Licitação bem como dispõe sobre fluxo de procedimentos relativos às aquisições de 
bens e contratações de serviços celebrados pelo IFS. 
 
 
DEFICIÊNCIA 012: Ausência de políticas e ações formalmente estabelecidas, de 
natureza preventiva e de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos do 
DELC. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 012 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
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perguntou se existem políticas e ações claramente estabelecidas, de natureza 
preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos do DELC. 
 
Na opinião dos servidores da PROAD/DELC, o setor adota ações de maneira informal 
que permitem a diminuição dos riscos, é citado como exemplo a utilização de check-lists 
e orientação pessoal aos servidores. 

 
c) Conclusão da Equipe: 
De acordo o TCU, em seu curso de Avaliação de Controles Internos, os riscos estão 
sempre relacionados a objetivos. Para se identificar e avaliar os riscos é necessário 
primeiramente conhecer quais os objetivos do setor. 
 
No processo de auditagem a Audint não identificou objetivos e metas traçadas para o 
DELC, tampouco política formalizada para gerenciamento de riscos no setor. 
 
Deste modo, conclui-se que não existem políticas e ações formalmente estabelecidas, 
de natureza preventiva e de detecção visando mitigar os riscos do Departamento. 
 
d) Causas: 
O não estabelecimento de objetivos e metas claramente definidos impacta diretamente 
na não adoção de política de gestão de riscos. 
 
A não efetividade dos controles internos adotados pelo setor também é um fator 
determinante para a mitigação dos riscos. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A política de gestão de riscos é imprescindível para uma gestão eficaz e quanto menos 
instrumentos de controle houver com o objetivo de diminuir os riscos, maiores são as 
chances da ocorrência de situações que afetem negativamente as operações do 
departamento e, conseqüentemente, maior a probabilidade de impacto negativo no 
cumprimento dos objetivos gerais do IFS como um todo, já que as operações do DELC 
são de suma importância para o funcionamento do Instituto. 
 
Recomendação 001: 
Estabelecer formalmente políticas e ações, de natureza preventiva e de detecção, com o 
objetivo de diminuir os riscos e alcançar os objetivos do DELC. 
 
 
INFORMAÇÃO 013: Ausência de fluxogramas e mapas de processos, devidamente 
formalizados, das principais atividades do DELC. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
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b) Situação Encontrada: 
O item 013 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
indagou se existe fluxograma e/ou mapas de processo que contemplem as principais 
atividades do setor. 
 
A opinião dos servidores e colaboradores do setor é que este item do questionário é 
cumprido em parte. Segundo os servidores, é seguido um fluxo de trabalho que não está 
formalizado e a alta rotatividade de servidores impacta negativamente no cumprimento 
desse fluxo. Os servidores também alegaram que não existem mapas de processo.  
 
Em resposta à SA nº 40/2015 o pró-reitor da PROAD enviou à Audint minuta de 
Instrução Normativa do DELC não aprovada, que dispõe de fluxos e procedimentos das 
atividades do DELC. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Conforme conclusão da Equipe na Deficiência 011 desse mesmo relatório, não existe 
documentos que formalizem procedimentos, fluxogramas e mapas de processos das 
principais atividades operacionais do DELC.  
 
Como o assunto abordado também é complementar ao que foi apontado na Deficiência 
011, este item do relatório é apresentado a título de informação e as recomendações 
referentes aos fluxogramas e mapas de processos constam na Deficiência 011. 
  
 
2.2.2. Elemento: Controles gerenciais e acompanhamento das atividades 
 
DEFICIÊNCIA 014: Ausência de acompanhamento de resultados, desempenho, 
tendências e metas do setor por parte dos gestores. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 014 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
indagou se os gestores, em todos os níveis de atividades, examinam relatórios de 
desempenho, analisam tendências e mensuram os resultados em relação às metas do 
setor. 
 
De acordo com a resposta dada pelos gestores e servidores do DELC, não existe uma 
cultura amplamente difundida de acompanhamento de resultados pelos gestores do 
setor, mas tal acompanhamento é realizado em menor escala em algumas atividades.  

 
c) Conclusão da Equipe: 
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Diante dos esclarecimentos prestados pelos servidores do setor, bem como das 
observações feitas pela Audint durante a auditagem, pode-se concluir que não existe 
uma cultura de acompanhamento de resultados, desempenho e tendências por parte 
dos gestores. 
 
É mister destacar o não estabelecimento de objetivos, indicadores e metas para as 
atividades desenvolvidas no setor, o que impede a gestão de avaliar se o Departamento 
possui desempenho organizacional adequado.  
 
d) Causas: 
O não estabelecimento de objetivos e metas claramente definidos, impactando 
diretamente na avaliação gerencial do DELC. 
 
Ausência de cultura gerencial de acompanhamento das atividades do setor bem como 
ausência de percepção da importância de tal acompanhamento para a consecução dos 
objetivos do departamento. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
O não acompanhamento dos resultados, desempenho, tendências e metas do setor 
podem inviabilizar a ação tempestiva de eventuais falhas nos processos operacionais do 
setor.  
 
Recomendação 001: 
Criar mecanismos formalizados que auxiliem no acompanhamento dos resultados, 
desempenho, tendências e metas do setor, após o estabelecimento destes. 
 
 
DEFICIÊNCIA 015: Ausência de acompanhamento sistemático por parte dos gestores 
das aquisições, histórico de consumo, fundamentação dos quantitativos das 
solicitações e de outros indicadores gerenciais. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 015 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
perguntou se há um acompanhamento sistemático da PROAD/DELC em relação às 
aquisições, histórico de consumo, fundamentação dos quantitativos das solicitações e 
de outros indicadores gerenciais.  
 
A maioria dos servidores avaliou que não há um acompanhamento sistemático nos 
termos do item em questão. Contudo, segundo os gestores, é feito um 
acompanhamento das aquisições e histórico de consumo, mas esse acompanhamento 
não faz parte do rol de atribuições já definidas. 
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Ainda de acordo com observações feitas pelos servidores, não há um planejamento 
eficaz para as compras realizadas e que muitas vezes os próprios solicitantes não 
especificam nem fundamentam de forma apropriada as solicitações enviadas ao DELC. 

 
c) Conclusão da Equipe: 
Diante dos esclarecimentos prestados pelos servidores do setor, bem como das 
observações feitas pela Audint durante a auditagem, resta clara a ausência de 
acompanhamento sistemático, por parte dos gestores, das aquisições, histórico de 
consumo, fundamentação dos quantitativos das solicitações e de outros indicadores 
gerenciais. 
 
Apesar da alegação dos gestores de que há um acompanhamento esporádico das 
aquisições e do histórico de compras, a Audint acredita que controle deve estar 
formalizado e ser aplicado de forma sistemática. 
 
d) Causas: 
Ausência de cultura gerencial de acompanhamento das atividades do setor bem como 
possível ausência de percepção da importância de tal acompanhamento para a 
consecução dos objetivos do departamento. 
 
Falta de fundamentação apropriada, por parte dos solicitantes, das solicitações enviadas 
ao DELC.  
 
e) Riscos e Efeitos: 
O não acompanhamento das aquisições, histórico de consumo e de outros indicadores 
gerenciais pode acarretar na falta de informações gerenciais adequadas e suficientes 
quanto às necessidades de aquisição, gerando o risco de estimativas equivocadas e 
falhas de planejamento da entidade, realização de aquisições sem o prazo adequado 
para planejamento, falta de recursos previstos no orçamento para realização da 
aquisição e realização de contratações emergenciais sem aparo legal. 
 
Recomendação 001: 
Estabelecer diretrizes para área de aquisições que garantam o acompanhamento das 
aquisições, histórico de consumo, fundamentação dos quantitativos das solicitações e 
de outros indicadores gerenciais. 
 
Recomendação 002:  
Capacitar os responsáveis que mais realizam solicitações ao DELC, através de 
palestras/workshops/reuniões, quanto à forma adequada de preenchimento de pedidos 
de compra de material e solicitações de serviços. 
 
DEFICIÊNCIA 016: Ausência de formalização das atribuições dos responsáveis pela 
conferência e supervisão dos processos operacionais realizados no Departamento. 
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a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 016 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
perguntou se todas as etapas relacionadas aos principais processos de trabalho são 
conferidas e supervisionadas por outro servidor. 
 
De acordo com as respostas dos servidores ao questionário, este item é atendido em 
parte. Revisões são realizadas por parte do chefe do departamento, pregoeiros, 
diretoria executiva. Ainda segundo os servidores, a supervisão não é realizada em todas 
as etapas do setor. 

 
Com o objetivo de aprofundar os exames sobre os procedimentos adotados para 
conferência e supervisão dos principais processos de trabalho de competência da 
PROAD/DELC, a Audint emitiu a SA nº41/2015. Em resposta à referida SA, o pró-reitor 
da PROAD argumentou o narrado a seguir: “Os procedimentos de supervisão dos 
trabalhos acontecem concomitantemente à sua execução, mediante análise dos 
processos durante os inúmeros despachos que ocorrem no período em que o mesmo 
está sendo operado. Dessa forma, antes de devolver ou dar andamento, a PROAD 
realiza uma análise minuciosa, indicando, se preciso, as alterações que porventura 
sejam necessárias.” 

 
c) Conclusão da Equipe: 
Pela análise das respostas dos servidores e gestores, bem como dos documentos 
enviados à Audint no processo de auditagem, pôde-se perceber que os procedimentos 
de supervisões realizados não atendem aos princípios de controle interno, já que não 
existe definição sobre o responsável pela sua execução, bem como quando e como 
realizá-la. 
 
Vale ressaltar que a não existência de mapeamento dos principais processos do 
Departamento enseja na dificuldade em definir detalhes dos procedimentos de 
supervisão e conferência daqueles.  
 
Neste sentido, esta equipe concluiu que as conferências e supervisões dos trabalhos 
realizados no Departamento não estão devidamente formalizadas. 

 
d) Causas: 
A ausência de previsão de instância revisora dentro da área de aquisições, bem como a 
falta de formalização das atribuições dos responsáveis pelas supervisões e conferências 
dos processos realizados no DELC. 
 
Ausência de mapeamento dos principais processos realizados pelo setor. 
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e) Riscos e Efeitos: 
A falta de conferência e supervisão pode acarretar na ocorrência de falhas que podem 
gerar prejuízo ao erário público. 
 

Recomendação 001: 
Definir e formalizar as atribuições dos responsáveis pela conferência e supervisão dos 
processos operacionais realizados no Departamento. 
 
 
INFORMAÇÃO 017: Ausência de formalização dos procedimentos de divulgação e 
atualização da legislação pertinente. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC; 
Resposta do Gestor à SA nº 40/2015 da AUDINT; 
Resposta do Gestor à SA nº 41/2015 da AUDINT. 
 
b) Situação Encontrada: 
O item 017 do Questionário de Avaliação dos Controles Internos da PROAD/DELC 
perguntou se existe um acompanhamento constante das alterações na legislação 
pertinentes às atividades desempenhadas. 
 
Para a maioria dos servidores e colaboradores do DELC, este item do questionário é 
atendido. As alterações das normas são atualizadas pelo gestor do DELC e pelos demais 
servidores e disponibilizadas nas pastas internas. 
 
Em resposta à SA nº 41/2015, o pró-reitor da PROAD ratificou a informação obtida na 
aplicação do QACI quando disse que “não existe política formalizada, porém, dentre as 
atribuições definidas pelo regimento interno para o chefe do DELC, se enquadra a 
responsabilidade em manter os servidores do setor informados sobre quaisquer 
alterações. Contamos ainda com a colaboração dos demais integrantes, pois, sempre 
que se verifica alguma alteração, a mesma é imediatamente compartilhada.” 

 
c) Conclusão da Equipe: 
Conforme conclusão da equipe de auditoria na Deficiência 03 desse relatório, a Audint 
percebeu que o setor adota procedimentos de divulgação e atualização da legislação 
pertinente, porém, tais procedimentos não estão formalizados. 
 
Por abordar assunto semelhante ao que foi apontado na Deficiência 003, este item do 
relatório é apresentado a título de informação. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação dos controles internos adotados na área de suprimento de bens e serviços 
da PROAD/DELC realizada pela Audint foi baseada na metodologia COSO I quando foram 
selecionados dois componentes, a saber, Ambiente de controle e Atividades de 
controle. Esta avaliação permitiu a identificação de deficiências passíveis de 
recomendação com vistas ao fortalecimento dos controles internos, avaliação dos riscos 
a eles associados, formalização de ações e a melhoria contínua dos processos de 
aquisições realizadas no setor. 
 
Não obstante as deficiências encontradas no decurso dos trabalhos, destaca-se como 
ação positiva por parte da gestão o desenvolvimento da minuta da Instrução Normativa 
do DELC. Documento este que, uma vez devidamente aprovada e em efetiva utilização, 
irá contribuir para melhoria dos controles internos administrativos e possibilitará 
atendimento às algumas recomendações contidas nesse relatório. 
 
Face ao exposto no relatório, pode-se concluir que os controles internos administrativos 
adotados na área de suprimento de bens e serviços da PROAD/DELC, tanto nos níveis 
estratégicos e táticos, quanto nos níveis operacionais, embora estejam sendo aplicados 
de maneira informal, precisam ser revistos e formalizados, com o objetivo de alcançar as 
metas do setor e mitigar os riscos envolvidos nos processos operacionais. 
 

Sobre os benefícios esperados desta auditoria pode-se mencionar, principalmente, a 
contribuição à melhoria nos controles internos, cujas deficiências foram evidenciadas 
pelas impropriedades relatadas neste relatório. 
 
Os servidores listados a seguir que não tiveram suas assinaturas apostas neste relatório 
não estavam presentes, quando da geração deste documento, por motivo previsto 
legalmente. No entanto, atuaram efetivamente como membros da equipe responsável 
pela ação de controle. 
 
 

Aracaju/SE, 03 de setembro de 2015. 
 
 
 

  
  Fernando Augusto de Jesus Batista                                  Giulliano Santana Silva do Amaral 
            Chefe da Auditoria Interna                                                                          Auditor Interno do IFS 
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