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1 INTRODUÇÃO 

Senhor Reitor, 

A Auditoria Interna (AUDIN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), em atendimento à Ordem de Serviço (OS) n.º 009/2022, de 01 de abril de 

2022, vem apresentar o resultado dos trabalhos realizados nesta unidade com o objetivo 

de avaliar o mapeamento e a gestão de riscos dos processos de trabalho 

(subprocessos) que integram o processo de planejamento das aquisições e 

contratações, bem como os controles internos daqueles considerados mais relevantes. 

Cabe informar que esta ação de auditoria está prevista no Plano Anual de 

Auditoria Interna (Paint) 2022, item 3 ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

GOVERNAMENTAL, subitem 3.1 SERVIÇOS DE AUDITORIA. 

Os trabalhos foram desenvolvidos no âmbito da Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD), principalmente na Diretoria de Compras (DCOM). Considerando que a 

Superintendência de Infraestrutura (INFRA) também atua no planejamento das 

aquisições e contratações quando o processo licitatório envolve obras e serviços de 

engenharia, ela também foi demandada. 

mailto:auditoria@reitoria.ufrn.br
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1.1 Metodologia que resultou na seleção do processo auditado 

O Decreto n.º 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração 

pública, estabeleceu em seu art. 18, II, que as unidades de Auditoria Interna devem adotar 

uma abordagem baseada em riscos para elaborar o seu planejamento. 

Já a Instrução Normativa (IN) n.º 5/20211 da Controladoria-Geral da União (CGU) 

estabeleceu que as unidades de Auditoria Interna do Poder Executivo Federal devem levar em 

consideração ao elaborar os seus Paint o planejamento estratégico da unidade auditada, as 

expectativas da alta administração, os riscos significativos aos quais a unidade auditada está 

exposta, bem como seus processos de governança, de gerenciamento de riscos e controles 

internos.  

Nesse cenário, a Auditoria Interna da UFRN elaborou o seu Paint 2022 com base 

nesses normativos. Além da IN n.º 5/2021, a CGU publicou em 2020 uma orientação prática 

intitulada “Plano de Auditoria Interna baseado em riscos”. De acordo com essa orientação, o 

processo de planejamento da unidade de Auditoria Interna é constituído por quatro etapas, 

evidenciadas na Figura 1. 

 

Figura 1: Processo de planejamento da unidade de Auditoria Interna Governamental 

 
Fonte: Orientação prática: plano de auditoria interna baseado em riscos – CGU (2020) 

 

O entendimento da unidade auditada ocorreu por meio da análise de documentos 

institucionais da UFRN, a saber, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Plano de 

Gestão 2019-2023, o mapa estratégico, indicadores institucionais, a estrutura de governança, 

dentre outros. 

Já o universo de auditoria foi definido com base na cadeia de valor da universidade. 

Para isso, os 15 macroprocessos (finalísticos, de gestão e de suporte) que compõem a cadeia 

de valor foram desmembrados em 56 processos.  

No que diz respeito à avaliação da maturidade da gestão de riscos, o Manual de 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal (MOT), aprovado por meio da IN CGU n.º 8/2017, preconiza que existem três 

maneiras de selecionar os trabalhos de auditoria com base nos riscos, a saber: i. avaliação 

                                                 
1 Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e 

sobre o parecer sobre a prestação de contas da entidade das unidades de auditoria interna governamental sujeitas 

à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
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de riscos realizada pela unidade auditada; ii. avaliação de riscos pela própria unidade de 

Auditoria Interna; e iii. fatores de riscos. 

Considerando que a UFRN realizou a gestão de seus riscos estratégicos em 2021, foi 

possível definir as ações de auditoria a serem executadas em 2022 com base nesses riscos. 

Os gestores identificaram 111 (cento e onze) riscos que poderiam comprometer o 

alcance dos objetivos estratégicos e das metas previstas para os indicadores institucionais da 

Universidade. 

Esses riscos foram associados aos 15 (quinze) macroprocessos e, na sequência, aos 

processos que os integram, conforme dispõe a orientação prática da CGU. 

Dessa forma, foi possível estabelecer os riscos que poderiam afetar cada um dos 

processos. Cabe esclarecer, no entanto, que cada processo poderia ter um, mais de um ou 

nenhum risco associado. 

Uma vez que as variáveis probabilidade e impacto já haviam sido definidas pelos 

gestores durante o processo de gestão de riscos, foi possível estabelecer o somatório dos graus 

de risco por processo. 

Por fim, esses processos foram hierarquizados em ordem decrescente, ou seja, dos que 

apresentaram os maiores somatórios de grau de risco para os menores. 

O planejamento das aquisições e contratações foi um dos três processos selecionados 

com base nos riscos para serem auditados no ano de 2022. Os outros dois processos serão 

executados no segundo semestre deste ano.  

 

1.2 Planejamento das Aquisições e Contratações 

De acordo com o Relatório de Gestão 2021 da UFRN, a gestão das compras da 

Universidade é realizada pela Diretoria de Compras (DCOM), unidade administrativa 

vinculada à Pró-Reitoria de Administração (PROAD). Conforme disposto no Regimento 

Interno da Reitoria, cabe à DCOM planejar, coordenar e executar as aquisições de bens e 

materiais e contratações de serviços institucionais de âmbito nacional e internacional. 

Ainda de acordo com o regimento interno, a DCOM é constituída pela Divisão de 

Planejamento e Gerenciamento de Compras (DPGC), pela Divisão de Fase Interna de 

Compras (DFI) e pela Divisão de Fase Externa de Compras (DFE).  

Além da DCOM, a Superintendência de Infraestrutura (INFRA) também foi 

considerada para fins de definição da abrangência dos processos de trabalho a serem 

analisados nesta ação de auditoria, uma vez que de acordo com o regimento citado, cabe a ela, 

dentre outras atribuições, projetar, licitar, executar, fiscalizar e receber obras e serviços 

de engenharia e arquitetura. Dentre as unidades que compõem a INFRA, a que mais se 

relaciona ao objeto deste trabalho é a Coordenadoria de Aquisições de Obras e Serviços de 

Engenharia. 

De acordo com o Planejamento Estratégico 2020-2023 da DCOM, todas as demandas 

de aquisições e serviços da UFRN devem estar incluídas no Plano Anual de Contratações 

(PAC). Esta ferramenta consolida todas as compras e contratações que o órgão ou entidade 

pretende realizar no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia 

da informação. 
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Após a consolidação do PAC, as demandas coletadas são analisadas e tratadas pela 

equipe de compras, iniciando-se a execução do planejamento em parceria com as unidades 

requisitantes. Essa ação colaborativa visa definir a melhor solução de compra, através da 

pesquisa de preços no mercado fornecedor, sua respectiva viabilidade e a escolha entre a 

alternativa mais adequada, visando a formalização do processo de compras, conforme a 

legislação vigente. 

O planejamento estratégico da DCOM destaca ainda as alternativas possíveis para o 

atendimento das demandas, quais sejam, contratações diretas (dispensa e inexigibilidade de 

licitação), suprimento de fundos, adesão em processos de compras de outros órgãos, 

importação e, principalmente, licitação, que é regra constitucional a ser seguida. 

Assim, finalizada a instrução processual e a execução da licitação, as soluções em 

compras são disponibilizadas no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

(SIPAC), via atas de registro de preços e contratos, para que as unidades requisitantes possam 

adquirir os materiais ou contratar os serviços demandados. A Figura 2 evidencia a execução 

do macroprocesso de compras na UFRN. 

 

Figura 2: Macroprocesso de Compras da UFRN 

 

Fonte: Planejamento Estratégico 2020-2023 da DCOM. 

 

No âmbito das aquisições e contratações, cabe mencionar a criação do Comitê de 

Gestão e Priorização de Aquisições e Contratações (CGPAC), instituído pela Resolução 

Normativa n.º 003/2021-CONSAD, de 29 de julho de 2021. 
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Esse comitê tem como objetivo alinhar as políticas, as estratégias, as ações e as metas 

estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Plano de Gestão, assegurando a 

utilização eficiente dos recursos, a mitigação dos riscos e o auxílio à tomada de decisão. 

Dentre suas atribuições, merece destaque o estabelecimento de prioridades, alinhadas 

com a estratégia organizacional e às diretrizes da administração central da UFRN, quando da 

execução do Plano Anual de Contratações2. 

Com a finalidade de dar suporte aos trabalhos do CGPAC, em 26 de abril deste ano, 

foi aprovado o Modelo da Matriz de Priorização da Universidade, por meio da Resolução 

Deliberativa n.º 01/2022 do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da UFRN. 

Essa matriz, evidenciada na Figura 3, foi desenvolvida em virtude da complexidade 

das compras organizacionais com o objetivo de assimilar os requisitos expressos nos 

normativos institucionais e estabelecer uma ordem de classificação para iniciar os 

procedimentos relativos às licitações, tendo como produto um score de priorização de 

compras. 

 

Figura 3: Matriz de priorização 

 
Fonte: Estruturação e funcionamento do CGPAC 

 

Apesar de previstas na Lei n.º 8.666/93, a UFRN não realizou licitação nas 

modalidades convite, tomada de preço e concorrência durante o ano de 2021. No entanto, 

licitou por meio do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) e do pregão, aderiu a atas de 

registro de preços e também contratou diretamente por meio de inexigibilidade e dispensa. 

Apresenta-se, a seguir, o Gráfico 1 com os valores dos itens homologados para cada 

uma das modalidades de licitação executadas na UFRN, incluindo inexigibilidade, dispensa e 

adesão a ata de registro de preços3. 

 

                                                 
2 Art. 4º, VIII, da Resolução Normativa n.º 003/2021-CONSAD, de 29 de julho de 2021. 
3 Extraído do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) da UFRN em 29/07/2022. 
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Gráfico 1: Valores homologados na UFRN em 2021 

 
Fonte: SIPAC 

 

Conforme pode ser observado, dentre os processos licitatórios executados pela UFRN 

em 2021, merece destaque o pregão, que representou 66,4% do valor total dos itens 

homologados naquele ano, cujo montante foi de R$ 83.682.319,70 (oitenta e três milhões, 

seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e setenta centavos). 

  

R$55.589.629,72 

R$17.111.677,95 

R$7.733.631,76 

R$1.670.126,30 

R$1.577.253,97 
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2 ESCOPO 

A Instrução Normativa de n.º 03/2017 do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União4 conceitua a Auditoria Interna Governamental como uma 

atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar 

valor e melhorar as operações de uma organização. Ela deve buscar auxiliar as organizações 

públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e 

disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e de controles internos. 

Esta ação de auditoria tem como objetivo avaliar o mapeamento e a gestão de riscos 

dos processos de trabalho (subprocessos) que integram o processo de planejamento das 

aquisições e contratações, bem como os controles internos daqueles considerados mais 

relevantes. 

No que diz respeito à abrangência dos trabalhos, esta ação de auditoria contemplou os 

processos de trabalho descritos no Quadro 1. 

Quadro 1: Processos de trabalho que integram o processo de planejamento das aquisições e 

contratações 

N.º Processos de Trabalho 

1 Plano Anual de Contratações (PAC) 

2 Planejamento do pregão 

3 Fase interna do pregão 

4 Fase interna do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) 

5 Adesão à ata de registro de preços 

6 Intenção de registro de preços 

7 Dispensa de licitação 

8 Inexigibilidade 

9 Importação 

10 Pagamento de artigos e inscrições 

Fonte: Elaboração própria 

Cabe esclarecer que a fase interna dos processos licitatórios da Universidade que 

envolvem compras e serviços em geral é realizada pela Diretoria de Compras (DCOM), 

unidade vinculada à Pró-Reitoria de Administração (PROAD). No entanto, nos casos que 

envolvem obras e serviços de engenharia, a fase interna é conduzida com o apoio da 

Superintendência de Infraestrutura (INFRA). 

O suprimento de fundos e o reembolso não foram elencados como processos de 

trabalho relacionados ao planejamento das aquisições e contratações. No entanto, foram 

objeto de indagação em questionário aplicado aos gestores dos Centros Acadêmicos e das 

Unidades Acadêmicas Especializadas da UFRN. 

Apesar do questionário não integrar o objetivo principal do trabalho, a Auditoria 

Interna entendeu como pertinente avaliar a percepção dos gestores acerca do processo de 

planejamento das aquisições e contratações na Universidade. A análise das respostas 

apresentadas foi inserida na parte final do item 4 (RESULTADO DOS TRABALHOS). 

                                                 
4 Que aprovou o Referencial Técnico da Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 
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No tocante à profundidade dos exames, esta ação pretendeu responder a três questões 

de auditoria, evidenciadas no Quadro 2. 

Quadro 2: Questões de auditoria e aspectos analisados 

Questões de Auditoria Aspectos 

Q1: Os processos de trabalho que integram o 

processo de planejamento das aquisições e 

contratações foram mapeados? 

Existência de fluxogramas para os processos de 

trabalho que integram o processo de 

planejamento das aquisições e contratações. 

Q2: Os riscos dos processos de trabalho que 

integram o processo de planejamento das 

aquisições e contratações estão sendo 

gerenciados de forma sistemática? 

Gerenciamento de riscos dos processos de 

trabalho que integram o processo de 

planejamento das aquisições e contratações com 

base na Resolução n.º 076/2017-CONSAD e na 

Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC. 

Q3: Os controles internos dos processos de 

trabalho que integram o processo de 

planejamento das aquisições e contratações 

foram instituídos e estão sendo observados 

de forma satisfatória? 

Estabelecimento de controles internos para 

mitigar os principais riscos dos processos de 

trabalho selecionados, bem como sua 

observância pela gestão. 

Fonte: Elaboração própria 

Para responder à terceira questão de auditoria, foi preciso definir quais dos processos 

de trabalho apresentados no Quadro 1 teriam seus controles internos avaliados pela Auditoria 

Interna. 

Considerando que a modalidade pregão representou 66,4% do valor dos itens 

homologados em 2021, considerou-se a materialidade como parâmetro nessa definição. 

Assim, foram selecionados os processos de planejamento e da fase interna do pregão para 

análise. 

Vale salientar que em 2021 foram realizados 68 pregões, dos quais 38 tiveram itens 

homologados. Nesse cenário, para avaliação dos controles internos dos processos de trabalho 

selecionados, foi definida uma amostra sistemática de oito pregões5. 

Logo, foram selecionados os pregões n.º 1/2021, n.º 8/2021, n.º 14/2021, n.º 19/2021, 

n.º 26/2021, n.º 31/2021, n.º 38/2021 e n.º 57/20216. 

Frise-se que não fora imposta nenhuma restrição aos exames realizados pela equipe da 

Auditoria Interna.  

                                                 
5 Os 38 pregões que tiveram itens homologados foram ordenados em uma planilha Excel de acordo com suas 

datas de cadastro no SIPAC. Como se pretendia analisar 20% desses pregões, considerou-se uma amostra de oito 

processos, selecionando o primeiro da lista e mais sete, observando-se um intervalo de quatro processos entre 

eles. 

6 Esses pregões estão inseridos nos processos 23077.001341/2021-47, 23077.015876/2021-03, 

23077.030720/2021-44, 23077.047846/2021-58, 23077.067922/2021-41, 23077.074335/2021-17, 

23077.102225/2021-44 e 23077.141969/2021-84, cujos planejamentos constavam nos processos 

23077.025687/2020-50, 23077.005465/2021-00, 23077.095832/2020-60, 23077.035087/2021-81, 

23077.051331/2021-52, 23077.057808/2021-11, 23077.088278/2021-45 e 23077.081923/2021-07, 

respectivamente. 
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3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

Esta ação de auditoria teve início com a leitura dos normativos vigentes, bem como, 

do último Relatório de Gestão da UFRN, visando compreender como ocorre o planejamento 

das aquisições e contratações no âmbito da Universidade. 

A partir dessas leituras, iniciou-se o planejamento da ação, por meio da elaboração da 

matriz de planejamento, com o objetivo de nortear a condução dos trabalhos de auditoria. 

No dia treze de abril ocorreu a reunião de abertura dos trabalhos, a qual contou com a 

participação de integrantes da Auditoria Interna (AUDIN), da Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD) e da Diretoria de Compras (DCOM). A reunião teve como propósito apresentar o 

objetivo da ação e a equipe de auditoria, bem como ouvir as expectativas da Unidade 

Auditada. 

Durante a execução dos trabalhos foram emitidas doze Solicitações de Auditoria (SA) 

e realizadas reuniões com integrantes da Diretoria de Compras. Os resultados dos trabalhos 

são apresentados no subitem a seguir. 

 

4 RESULTADO DOS TRABALHOS 

ASSUNTO: MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

4.1. Informação 001: Mapeamento de 80% dos processos de trabalho que integram o 

processo de planejamento das aquisições e contratações. 

A primeira questão de auditoria pretendeu verificar a existência de mapeamento dos 

processos de trabalho que integram o processo de planejamento das aquisições e contratações 

da UFRN. 

Ressalte-se, de antemão, a relevância da temática no âmbito da Administração Pública, 

posto que a racionalização e sistematização dos processos de trabalho é um dos grandes 

desafios da gestão. O mapeamento de processos é uma ferramenta de gestão que oportuniza 

vislumbrar as atividades de forma objetiva e, a partir de então, contribuir para o processo 

decisório, bem como propor medidas que visem aperfeiçoar o fluxo do trabalho. 

Dentre os ganhos obtidos com o mapeamento de processos encontra-se a viabilização 

da implementação da gestão de riscos, pois não há que se falar em gerenciamento de riscos de 

forma sistemática sem a racionalização dos processos de trabalho por meio da elaboração de 

diagramas que tratem das rotinas de trabalho do setor. 

Nesse cenário, foram solicitados os mapeamentos dos processos de trabalho da DCOM 

e da INFRA por meio das SA n.º 2022009-001 e n.º 2022009-002, respectivamente. 

A Diretoria de Compras, por sua vez, disponibilizou oito fluxogramas relacionados 

aos processos de trabalho que integram o processo de planejamento das aquisições e 

contratações da Universidade. 

Esses fluxogramas referem-se ao planejamento do pregão, fase interna do pregão, 

adesão a ata de registro de preços, intenção de registro de preços, dispensa de licitação, 
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inexigibilidade, importação e pagamento de artigos e inscrições, conforme pode ser observado 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Subprocessos com fluxogramas prontos 

N.º Subprocessos de trabalho 

1 Planejamento do pregão 

2 Fase interna do pregão 

3 Adesão à ata de registro de preços 

4 Intenção de registro de preços 

5 Dispensa de licitação 

6 Inexigibilidade 

7 Importação 

8 Pagamento de artigos e inscrições 

Fonte: elaboração própria. 

 

Já a Superintendência de Infraestrutura (INFRA), informou que ainda não mapeou os 

processos de trabalho relativos ao processo de planejamento das aquisições e contratações em 

que atua. 

Conforme melhor detalhado no subitem 4.4, está previsto para 2023 a realização de 

uma ação junto à Secretaria de Gestão de Projetos (SGP)7 para mapear os processos de 

trabalho da INFRA. 

Dessa forma, do universo de dez processos de trabalho que integram o processo de 

planejamento das aquisições e contratações evidenciados no Quadro 1, oito já foram 

mapeados, o que representa 80% desses processos. 

Apesar do percentual razoável de mapeamento, foram identificadas algumas 

fragilidades relacionadas à primeira questão de auditoria, as quais são evidenciadas nos 

subitens a seguir. 

 

4.2. Constatação 001: Ausência de fluxograma específico para o Plano Anual de 

Contratações (PAC). 

Ao analisar os fluxogramas encaminhados pela DCOM, não se identificou a existência 

de um fluxograma especifico para o Plano Anual de Contratações (PAC). Diante disso, foi 

encaminhada SA à unidade solicitado esclarecimentos. 

4.2.1. Causa: Opção da gestão em evidenciar as atividades relacionadas ao PAC no 

fluxograma do pregão, por este representar parte expressiva das licitações realizadas no 

âmbito da UFRN. 

4.2.2. Manifestação da Unidade: Em resposta à SA 2022009-007, por meio do Despacho n.° 

656/2022-COMPRAS/PROAD, a DCOM apresentou a seguinte informação: 

                                                 
7 Unidade responsável pelo mapeamento de processo e facilitação do processo de gerenciamento de riscos na 

UFRN, dentre outras atribuições. 
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Conforme indicado no documento 3 deste processo, segue o link da pasta 

onde consta o mapeamento do processo do PAC, com o título "Mapeamento 

1", devendo-se observar o início do fluxo até a etapa "envia a requisição". 

Link no Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UCQ4O2AMViF_8-

zKGJnWIrIAWv9rP04z?usp=sharing. 

 

4.2.3. Análise da Auditoria Interna: A  

Figura 4, a seguir, evidencia “o início do fluxo” ao qual se referiu a DCOM na sua 

manifestação. 

 

Figura 4: Início do fluxo do Pregão 

 
Fonte: MAPEAMENTO 01 – Pregão Geral (DCOM) 

 

A resposta da unidade pode levar ao entendimento de que o Plano Anual de 

Contratações (PAC) é realizado somente para a modalidade pregão. Entretanto, de acordo 

com o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o PAC é um “documento que consolida as 

demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua 

elaboração”, ou seja, abrange todas as modalidades de licitação, incluindo dispensa, 

inexigibilidade etc.  

O normativo prevê, ainda, algumas atividades não contempladas no fluxograma 

apresentado, tais como aprovação do plano por autoridade competente, possibilidade de 

revisão ou alteração do PAC, necessidade de sua publicação etc. 

Diante disso, entende-se ser de bom alvitre a elaboração de um fluxograma específico 

para retratar as atividades inerentes ao PAC. Para auxiliar à DCOM, foi apresentado no 

Apêndice I uma sugestão de fluxograma, elaborado com base no decreto anteriormente 

mencionado, que pode servir de parâmetro pela unidade. 

Caso entenda pertinente, a Diretoria de Compras pode inserir nesse fluxograma os 

procedimentos constantes no seu calendário de coleta, disponibilizado no portal da PROAD8. 

4.2.4. Benefício: Não financeiro. 

                                                 
8 https://bityli.com/NVlRD. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UCQ4O2AMViF_8-zKGJnWIrIAWv9rP04z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UCQ4O2AMViF_8-zKGJnWIrIAWv9rP04z?usp=sharing
https://bityli.com/NVlRD
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4.2.5. Recomendação 001: Elaborar fluxograma específico para o Plano Anual de 

Contratações. (DCOM) 

 

4.3. Constatação 002: Fluxogramas dos processos de trabalho da Diretoria de Compras 

não publicizados na internet. 

Ao acessar a página da DCOM (http://proad.ufrn.br/dcom) não foram identificados 

os fluxogramas dos processos de trabalho relativos ao planejamento das aquisições e 

contratações da UFRN. Como a Auditoria Interna entende como uma boa prática a adoção 

desse procedimento, foi encaminhada a SA 2022009-009 à DCOM solicitando 

esclarecimentos. 

4.3.1. Causa: Limitações estruturais nas páginas da PROAD e DCOM. 

4.3.2. Manifestação da Unidade: Em resposta a SA nº 2022009-009 a unidade informou 

que: 

Esta Diretoria de Compras esclarece que de fato, desconhece regramentos ou 

normativos que objetivem a divulgação de fluxos dos processos relativos à 

contratação. 

Ainda em consonância com a referenciada SA, esta diretoria também 

entende como uma boa prática de gestão a divulgação dos fluxos, checklists, 

manuais e outros documentos quaisquer que sejam de interesse dos atores 

envolvidos nos processos de contratação. 

Era um fato impeditivo para esta disponibilização, no entanto, a estrutura dos 

atuais sites da Pró Reitoria de Administração e da própria Diretoria de 

Compras, com limitação de espaço para armazenamento dos arquivos, além 

de layout pouco intuitivo, sem foco no usuário. 

Em uma iniciativa conjunta da Diretoria de Compras e Pró Reitoria de 

Administração, foram selecionados bolsistas de TI, visando o 

desenvolvimento de um novo Portal para a PROAD, englobando suas 

diretorias e coordenadorias, conforme pode ser verificado na notícia de 

divulgação, no Portal da UFRN, neste link. 

A partir desta seleção e do trabalho desenvolvido, sob coordenação de 

servidores da Diretoria de Compras, a expectativa é de entrega para o início 

do segundo semestre deste ano. 

 

4.3.3. Análise da Auditoria Interna: A DCOM também entende como uma boa prática a 

publicização dos fluxogramas de seus processos de trabalho na internet. Apesar disso, a 

unidade ressalta que a falta de estrutura dos sites da PROAD e da DCOM impossibilitou a sua 

disponibilização. 

Para suprir essa dificuldade, a unidade informou que foram selecionados bolsistas 

que desenvolverão um novo portal para a PROAD e, consequentemente, para suas unidades, 

com previsão de conclusão ainda no segundo semestre desse ano. 

Nesse sentido, a Auditoria Interna entende que após a reformulação da página da 

DCOM na internet não haverá óbice para a publicização dos fluxogramas de seus processos 

de trabalho. 

http://proad.ufrn.br/dcom
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4.3.4. Benefício: Não financeiro. 

4.3.5. Recomendação 001: Disponibilizar os fluxogramas dos processos de trabalho 

relacionados ao planejamento das aquisições e contratações da Universidade na internet após 

a reformulação da sua página. (DCOM) 

 

ASSUNTO: GESTÃO DE RISCOS 

4.4 Informação 002: Gerenciamento sistemático dos riscos relacionados ao processo de 

planejamento das aquisições e contratações já iniciado. 

A segunda questão de auditoria objetivou avaliar se os processos de trabalho que 

integram o processo de planejamento das aquisições e contratações estão sendo gerenciados 

de forma sistemática. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria n.º 2022009-001, a DCOM disponibilizou 

mapas de riscos contemplando cinco dos dez processos de trabalho evidenciados no Quadro 1, 

a saber, fase interna do pregão, dispensa de licitação, inexigibilidade, importação e pagamento 

de artigos e inscrições. 

Já a Superintendência de Infraestrutura (INFRA), em resposta à Solicitação de 

Auditoria n.º 2022009-002, informou que ainda não gerenciou os riscos dos processos de 

trabalho relativos ao planejamento das aquisições e contratações em que atua.  

Diante disso, foi encaminhada uma Solicitação de Auditoria à SGP indagando se havia 

previsão para iniciar o gerenciamento de riscos da INFRA. Por sua vez, a SGP informou que 

está previsto para 2023 o início do gerenciamento de riscos dos processos de trabalho desta 

unidade, tendo sido estabelecido um prazo até o final daquele ano para a elaboração dos 

mapas de risco. 

Logo, do universo de dez processos de trabalho, cinco deles tiveram seus riscos 

gerenciados com base na Resolução n.º 076/2017-CONSAD e na Resolução Deliberativa n.º 

1/2021-CGRC.  

No tocante ao gerenciamento de riscos dos demais processos de trabalho da DCOM, 

foi informado que houve a necessidade de suspendê-lo de forma temporária em função da 

publicação da Lei n.º 14.133/21, que aprovou a nova lei de licitações e contratos 

administrativos. 

Segundo a DCOM, a ausência de regulamentação infralegal da lei se mostrou como 

uma grande barreira para continuidade do processo. No entanto, deixou claro que tão logo 

essa regulamentação seja disponibilizada, o gerenciamento de riscos dos demais processos de 

trabalho será retomado. 

 

ASSUNTO: CONTROLES INTERNOS 

4.5. Informação 003: Adequabilidade parcial dos controles internos relativos ao 

planejamento e à fase interna do pregão. 
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Com base nos mapas de risco disponibilizados pela DCOM, nos fluxogramas relativos 

aos processos de trabalho analisados e na legislação vigente, foram identificados oito riscos 

que podem comprometer o planejamento e a fase interna do pregão. 

Diante disso, foram elencados os controles internos instituídos pela gestão para evitar 

a materialização dos riscos identificados. Para esta etapa, foram utilizados, também, os mapas 

de risco disponibilizados pela DCOM, os fluxogramas dos processos de trabalho analisados e 

o documento denominado Riscos e Controles nas Aquisições (RCA) do TCU, publicado na 

sua página em atenção ao Acórdão 1.321/2014-TCU-Plenário9.  

O Quadro 4 evidencia os principais riscos inerentes e seu respectivos controles10 

relativos ao planejamento e à fase interna do pregão. 

 

Quadro 4: Riscos e controles internos relativos ao planejamento e à fase interna do pregão 

Risco Inerente Controle Interno da Gestão 

1. Decisões dispersas sobre as aquisições 

e contratações na instituição, levando a 

ausência de priorização das ações 

institucionais mais relevantes. 

Elaboração do Planejamento Estratégico da 

Diretoria de Compras 2020-2023; e 

Estruturação do Comitê de Gestão e Priorização de 

Aquisições e Contratações da UFRN (CGPAC).  

2. Inobservância quanto aos 

procedimentos previstos na legislação 

acerca do pregão (previsão de inclusão 

do objeto a ser adquirido ou contratado 

no PAC, aprovação dos documentos pela 

autoridade competente, análise do edital 

pela Procuradoria Jurídica, publicação do 

certame no DOU etc.). 

Elaboração de fluxograma com todas as atividades 

previstas na legislação relativo ao pregão; e 

Adoção do checklists previstos nas Orientações 

Normativas n.º 2/2016-SEGES/MPOG e n.º 

2/2009-AGU. 

3. Recebimento de documentos (ETP, 

TR, edital etc.) com informações 

incompletas ou incorretas. 

Revisão dos documentos (ETP, TR, edital etc.) 

pela DPGC, DFI e DFE; 

Elaboração de guias de instrução; e 

Realização de treinamentos. 

4. Falhas na definição dos itens a serem 

licitados. 

Padronização dos procedimentos relativos ao 

cadastro dos itens. 

5. Utilização de metodologia de pesquisa 

de preço inadequada.  

Observância à instrução normativa que dispõe 

sobre o procedimento administrativo para a 

realização de pesquisa de preço (IN n.º 73/2020-

SEGES/ME); e 

Instrução do processo licitatório com Relatório de 

Análise Técnica da Pesquisa de Preços. 

6. Utilização de códigos dos Catálogos 

de Material (CATMAT) e de Serviços 

(CATSERV) de forma inadequada. 

Padronização dos procedimentos relativos ao 

cadastro dos itens; e  

Revisão e certificação quanto à adequação no 

enquadramento dos códigos nos catálogos do 

Governo Federal e do SIPAC.  

                                                 
9 Disponível em https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/riscos-e-controles-nas-aquisicoes-rca.htm. 
10 A relação dos controles internos foi realizada com base nas informações inseridas no Sistema de Gestão de 

Riscos em Instituições Federais (GERIFES.net) e na análise de documentos e processos pela Auditoria Interna. 
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Risco Inerente Controle Interno da Gestão 

7. Quantidade excessiva de 

recomendações da Procuradoria Jurídica 

decorrente da análise dos processos 

licitatórios. 

Revisão dos documentos (ETP, TR, edital etc.) 

pela DPGC, DFI e DFE; 

Utilização do modelo de edital da AGU, 

apresentando justificativas das adaptações que se 

fizerem necessárias; e 

Notas técnicas elaboradas no âmbito da DCOM. 

8. Quantidade excessiva de pedidos de 

impugnação. 

Revisão dos documentos (ETP, TR, edital etc.) 

pela DPGC, DFI e DFE; 

Utilização do modelo de edital da AGU, 

apresentando justificativas das adaptações que se 

fizerem necessárias; 

Notas técnicas elaboradas no âmbito da DCOM; e  

Análise do edital pela Procuradoria Jurídica. 

Fonte: Elaboração própria 

Visando avaliar a efetiva observância aos controles internos instituídos pela gestão, 

foram selecionados os pregões n.º 1/2021, n.º 14/2021, n.º 19/2021, n.º 26/2021, n.º 31/2021, 

n.º 38/2021 e n.º 57/2021. A forma de seleção desses pregões foi detalhada no item 2 

(ESCOPO). 

Embora os objetos licitados nos pregões n.º 08/2021 e n.º 26/021 tenham sido 

semelhantes, já que em ambos os certames foram licitados materiais elétricos para atender 

demandas da UFRN, a Diretoria de Compras informou, em resposta a SA nº 2022009-010, 

que “havia promovido o fracionamento lógico da demanda, permitindo aos fornecedores, com 

base em sinergias inerentes aos seus ramos específicos de atuação, a apresentação de 

propostas de preço mais vantajosas para a Administração”. 

De fato, ao analisar com mais profundidade os itens licitados nos dois pregões, é 

possível observar, apesar de implícita, uma divisão desses itens em categorias distintas, tais 

como iluminação, instalação elétrica, hidráulica, pintura, divisórias e ferragens. As duas 

primeiras categorias são observadas no pregão n.º 08/2021, enquanto as demais podem ser 

notadas no pregão n.º 26/2021. 

Um dos aspectos que a gestão precisa estar atenta, no entanto, é quanto à manutenção 

da economia de escala, conforme posicionamento do TCU por meio do Acórdão n.º 

2737/2008-Plenário, transcrito a seguir: 

 

9.2.2. em atenção ao comando disposto no art. 23, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, 

verifique a possibilidade de realizar licitações distintas nos casos em que o 

objeto for divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou perda de 

economia de escala, com vistas à propiciar a ampla participação de 

interessados. 

 

Em termos gerais, pode-se concluir que a gestão observou os controles internos por ela 

instituídos para mitigar os principais riscos dos processos de trabalho analisados. 

Apesar disso, identificou-se fragilidades nos controles internos relativos ao risco de 

haver excessiva quantidade de recomendações da Procuradoria Jurídica decorrentes da análise 

dos processos licitatórios, cujas constatações foram evidenciadas nos subitens 4.6 e 4.7. 
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Embora o risco decorrente da falta de comunicação com as unidades demandantes 

quando da finalização do processo de compras não tenha sido listado como um evento que 

possa comprometer o processo de planejamento das aquisições e contratações, resolveu-se 

avaliar os controles internos instituídos pela gestão para mitigá-lo, uma vez que a 

materialização desse risco pode impactar no prazo de utilização dos materiais ou serviços 

requisitados. O resultado dessa análise é evidenciado no subitem 4.8. 

 

4.6. Constatação 003: Reiteração de recomendações de mesma natureza pela 

Procuradoria Jurídica decorrentes da análise dos processos de pregão. 

Durante a análise dos controles internos instituídos pela gestão para a evitar a 

materialização dos riscos que podem comprometer o planejamento e a fase interna do pregão, 

em especial o risco de haver quantidade excessiva de recomendações pela Procuradoria 

Jurídica, verificou-se a existência de diversas recomendações de mesma natureza nos 

pareceres emitidos por aquele órgão de assessoramento jurídico. Diante disso, foi 

encaminhada SA à DCOM solicitando esclarecimentos. 

4.6.1. Causa: Entendimento da gestão de que a reiteração de recomendações decorre da 

padronização do modelo de parecer adotado pela Procuradoria Jurídica, sendo compreendida 

como uma salvaguarda a mais para o processo licitatório. 

4.6.2. Manifestação da Unidade: Em resposta a SA nº 2022009-010 a Diretoria de Compras 

informou: 

Quanto à reiteração de recomendações para as quais a gestão sempre 

apresenta justificativa: 

Considerando que a procuradoria jurídica elabora os seus pareceres com 

base em modelos disponibilizados pela própria AGU quando diante de 

processos padronizados e que esta diretoria também tem respostas 

padronizadas para tais itens entendemos que não há prejuízo para a 

eficiência dos processos a repetição de tais recomendações, servindo como 

mais uma salvaguarda para os pregões realizados por esta instituição, 

criando mais uma oportunidade de revisão. 

Quanto à reiteração de recomendações para as quais a Diretoria de 

Compras encaminha o processo à unidade competente para saná-las: 

Como citado na resposta anterior, tais recomendações são padronizadas por 

parte da AGU e, mesmo cientes de que tais providências já foram realizadas, 

especialmente quanto à análise técnica da pesquisa de preços que é condição 

inafastável para o seguimento do feito, esta diretoria entende tais 

recomendações como uma oportunidade para que as equipes técnicas 

revisem os documentos elaborados e sua adstrição às regras contidas nas 

instruções normativas pertinentes. 

 

4.6.3. Análise da Auditoria Interna: É importante mencionar que as recomendações 

emitidas pela Procuradoria Jurídica aqui analisadas foram classificadas de duas formas. 

A primeira, diz respeito às recomendações para as quais a gestão sempre apresenta 

justificativa, a exemplo daquelas que tratam da competência para a autorização do processo 

licitatório (pregões n.º 01/2021, n.º 08/2021, n.º 14/2021 etc.). 
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Apesar de entendermos que uma interlocução entre a Diretoria de Compras e a 

Procuradoria Jurídica evitaria a inclusão desse tipo de ressalvas nos pareceres jurídicos, o que 

tornaria o processo mais célere, já que dispensaria a apresentação de justificativas pela gestão, 

acatamos as alegações apresentadas pela Unidade Auditada. 

Quanto ao segundo tipo de recomendação, ou seja, aquelas para as quais a Diretoria de 

Compras orienta às unidades competentes a adotarem as providências necessárias para saná-

las, a exemplo da necessidade de inclusão de declaração com a informação de que o objeto 

licitado fora contemplado no respectivo Plano Anual de Contratação (pregões n.º 1/2021, n.º 

14/2021 e n.º 19/2021) e da manifestação técnica conclusiva acerca da análise crítica dos 

preços coletados com a exclusão dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados 

(pregões n.º 08/2021, n.º 19/2021 e n.º 26/2021), entendemos que a Diretoria de Compras tem 

condições de se antecipar a essas ressalvas, e evitar, portanto, a sua ocorrência. 

4.6.4. Benefício: Não financeiro. 

4.6.5. Recomendação 001: Adotar providências visando evitar a reiteração de recomendações 

de mesma natureza nos pareceres jurídicos (destacar no despacho de encaminhamento, por 

exemplo, os itens objeto de reiteração, evidenciando as folhas em que constam no processo), 

de modo a diminuir a quantidade de ressalvas apresentadas pela Procuradoria Jurídica. 

(DCOM) 

 

4.7. Constatação 004: Divergência de entendimento da Procuradoria Jurídica quanto à 

justificativa apresentada pela gestão para a adoção do Sistema de Registro de Preços em 

pregões da Universidade. 

Uma das recomendações constantes nos pareceres jurídicos que chamou a atenção da 

Auditoria Interna diz respeito à necessidade de apresentação de justificativa diferente daquela 

inicialmente apresentada acerca da adoção do Sistema de Registro de Preços em sete dos oito 

pregões analisados (pregões n.º 8/2021, n.º 14/2021, n.º 19/2021, n.º 26/2021, n.º 31/2021, n.º 

38/2021 e n.º 57/2021), caso as situações fáticas assim permitissem. 

Considerando que os despachos seguintes emitidos pela Diretoria de Compras apenas 

ratificam as justificativas inicialmente apresentadas nos termos de referência e nas notas 

técnicas, foi encaminhada SA à unidade solicitando esclarecimentos.    

4.7.1. Causa: Não foi possível identificar a causa, uma vez que a Procuradoria Jurídica se 

limitou a informar que as justificativas apresentadas não se encaixavam nos mencionados 

dispositivos legais. 

4.7.2. Manifestação da Unidade: Em resposta a SA nº 2022009-012, a Diretoria de Compras 

informou: 

Esta Diretoria de Compras ratifica o entendimento sobre o enquadramento 

das contratações desta IFES em conformidade com o Decreto n° 7.892/2013, 

art. 3º, I e IV. Conforme indicado na resposta do documento 21, a 

procuradoria jurídica elabora os seus pareceres com base em modelos 

disponibilizados pela própria AGU, por vezes tornando-se repetidas as 

recomendações. Ainda nesse sentido, os pareceres jurídicos autorizados 

trazem em seu escopo a menção de que para alteração e/ou justificativa 

realizada "não incumbe pronunciamento subsequente de verificação do 

cumprimento das recomendações consignadas”. Logo, as justificativas sobre 

a utilização do modelo SRP não carecem de nova validação jurídica. 
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Quanto à justificativa trazida pela administração para utilização do SRP, 

recomendamos a leitura e entendimentos trazidos no processo nº 

23077.015324/2021-97, que tinha como objeto “PREGÃO ELETRÔNICO 

SISRP Nº.: 05/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE 

VIGILÂNCIA PARA ATENDER DEMANDAS DA UFRN PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, e o seu Parecer n. 

00080/2021/GAB/PFUFRN/PGF/AGU, no qual, após pedido de 

reconsideração, a procuradoria jurídica considerou admitida as 

possibilidades e justificativas para utilização do SRP. 

Assim, quando são apresentadas recomendações relativas à impossibilidade 

de utilização de registro de preços são reiteradas as justificativas outrora 

admitidas, posto que esta diretoria entende que a impossibilidade de 

utilização do SRP inviabilizaria de forma direta a realização das 

contratações, uma vez que esta IFES não dispõe de orçamento capaz de 

fazer, de forma antecipada, frente à todas as contratações, especialmente 

considerando a impossibilidade de precisar os quantitativos de bens e 

serviços a serem adquiridos/contratados de antemão. 

 

4.7.3. Análise da Auditoria Interna: Na manifestação da Unidade, a DCOM ratificou o 

entendimento apresentado pela gestão para justificar a adoção do Sistema de Registro de 

Preços (SRP) nos processos licitatórios analisados. Acrescentou, ainda, que a divergência de 

entendimento da Procuradoria Jurídica pode decorrer da utilização de pareceres padronizados 

da AGU, o que por vezes, tornam repetidas as recomendações. 

A DCOM também fez referência a parecer jurídico constante no processo nº 

23077.015324/2021-97, que havia apresentado ressalva quanto à justificativa utilizada pela 

gestão para adotar o SRP no Pregão Eletrônico n.º 5/202111, o qual foi reconsiderado, após a 

apresentação de novas informações. 

O fato é que em sete dos oito pregões analisados constavam pareceres jurídicos com 

posicionamento discordante acerca das justificativas apresentadas pela gestão para a 

utilização do SRP. Como não há obrigatoriedade de a Procuradoria Jurídica reanalisar o 

processo administrativo do pregão após o atendimento das recomendações ou apresentação de 

justificativas, os processos licitatórios seguiram seus tramites normalmente. 

Nesse sentido, entende-se que seria prudente a gestão, por peio da sua Pró-reitoria de 

Administração (PROAD), consultar formalmente à Procuradoria Jurídica com vistas a sanar a 

divergência de entendimento aqui discutida, afinal de contas o SRP é utilizado quase que na 

totalidade dos pregões da Universidade. 

Visando compreender o grau de adoção do SRP em outras Instituições de Ensino 

Superior, foi realizada uma pesquisa no Comprasnet. Com base nessa pesquisa, foi possível 

constatar que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Fundação Universidade de 

Brasília (UnB) e a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) utilizaram o SRP em 59%, 

60% e 79% dos pregões realizados em 2022, respectivamente.    

4.7.4. Benefício: Não financeiro. 

4.7.5. Recomendação 001: Realizar interlocução com a Procuradoria Jurídica com vistas a 

esclarecer os requisitos necessários para que cada uma das hipóteses previstas no art. 3º do 

                                                 
11 Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço continuado de vigilância para atender 

demandas da UFRN pelo período de 12 (doze) meses. 
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Decreto n.º 7.892/2013 quanto à adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) seja 

considerada como plausível, uma vez que as justificativas apresentadas pela gestão nos 

últimos pregões não têm sido acatadas pelo órgão de assessoramento jurídico. (PROAD) 

4.8. Constatação 005: Fragilidade na comunicação às unidades demandantes quanto à 

finalização do processo de compras. 

Analisando os pregões selecionados, verificou-se a identificação dos interessados 

(unidades demandantes), porém, não constavam informações acerca dos seus respectivos e-

mails. Diante da incerteza quanto a uma efetiva comunicação sobre a finalização do processo 

de aquisição ou contratação, foi encaminhada SA à DCOM indagando como as unidades 

demandantes tomavam conhecimento do resultado do processo de compras.  

4.8.1. Causa: Entendimento da gestão de que a disponibilização de informação sobre a 

abertura do processo licitatório na página inicial do SIPAC, bem como a participação das 

principais unidades demandantes nas esquipes de apoio dos pregões são suficientes para 

garantir uma comunicação efetiva acerca da finalização do processo licitatório.  

4.8.2. Manifestação da Unidade: Por meio de Resposta de Solicitação de Auditoria n.º 

4/2022, a Diretoria de Compras informou: 

Os processos licitatórios conduzidos por esta instituição têm sua abertura 

comunicada tanto na página inicial do SIPAC quanto são publicados no 

Instagram oficial da Pró-Reitoria de Compras, permitindo que as unidades 

acompanhem a fase externa de compras através do Comprasnet. 

Ademais, as principais unidades solicitantes dos objetos são integrantes da 

equipe de apoio dos processos licitatórios, sendo chamadas a apresentar 

diversos pareceres e manifestações ao longo de todo o processo licitatório. 

Por outro lado, cabe registrar que, conforme apontado no documento 18 do 

presente feito, o site da PROAD está passando pelo processo de 

desenvolvimento de um novo portal, com perspectiva de entrega para o 

segundo semestre do ano corrente, oportunidade na qual tanto as aberturas 

quanto homologações serão publicadas. 

 

4.8.3. Análise da Auditoria Interna: Ao cadastrar uma requisição no SIPAC, a unidade 

demandante espera que o material ou serviço requisitado esteja à sua disposição ao necessitá-

lo. É possível que determinados materiais ou serviços sejam adquiridos ou contratados 

durante o período de execução do Planejamento Anual de Contratação (PAC). Nesse sentido, 

é fundamental que a unidade demandante tome conhecimento acerca da finalização do 

processo de compras. 

Ao analisar a manifestação da Unidade, é possível depreender que as unidades 

demandantes podem, de alguma forma, acompanhar o processo licitatório, uma vez que sua 

abertura é publicada na página inicial do SIPAC. Além disso, foi informado que as principais 

unidades demandantes participam dos pregões, uma vez que são convidadas a integrar as 

equipes de apoio. 

Apesar da possibilidade de acompanhamento do processo licitatório no Portal de 

Compras do Governo Federal (Comprasnet) e do fato das principais unidades demandantes 

integrarem as equipes de apoio, é necessário que haja uma comunicação mais efetiva acerca 

do resultado do processo de compras. 
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Considerando que os processos licitatórios são instruídos com as requisições 

cadastradas pelas unidades demandantes, bastaria apenas notificá-las acerca do seu resultado, 

informando se os materiais ou serviços requisitados foram adquiridos ou contratados. 

Isso evitaria não apenas que as unidades precisassem acompanhar o processo 

licitatório no Comprasnet, mas também abrangeria a totalidade das unidades demandantes em 

detrimento apenas das principais. 

4.8.4. Benefício: Não financeiro. 

4.8.5. Recomendação 001: Comunicar a todas as unidades demandantes o resultado do 

processo de compra, inclusive nos casos em que os materiais ou serviços não tiverem sido 

cotados. (DCOM) 

4.9. Informação 004: Percepção da gestão quanto ao processo de planejamento das 

aquisições e contratações. 

Visando conhecer a percepção dos gestores acerca do processo de planejamento das 

aquisições e contratações no âmbito da UFRN, foi elaborado um questionário (Apêndice II) 

com onze questões, sendo oito delas fechadas, duas com a possibilidade de incluir respostas 

diferentes daquelas inicialmente sugeridas e uma aberta. 

As questões fechadas continham afirmações que podiam ser respondidas tendo como 

base uma escala de 1 a 10, onde 1 significava discordo totalmente e 10 concordo totalmente. 

O questionário foi encaminhado aos diretores dos oito Centros Acadêmicos e das nove 

Unidades Acadêmicas Especializadas da UFRN no dia 25 de maio deste ano, e ficou aberto 

para coleta de informações até o final daquele mês. Foram coletadas doze respostas, as quais 

foram analisadas a seguir. 

As seis primeiras questões buscaram avaliar a disponibilização de materiais e serviços 

pela UFRN. 

Cabe esclarecer que, diferentemente dos serviços, os materiais geralmente são 

disponibilizados de três formas, conforme evidenciado na Figura 5. 

Figura 5: Formas de disponibilização de materiais na Universidade 

 
Fonte: elaboração própria. 

De acordo com a ilustração, as unidades que não possuírem o material em seus 

almoxarifados setoriais, ou não dispuserem de almoxarifados próprios, podem obtê-lo por 

meio do almoxarifado central da Universidade ou em atas de registro de preços 

disponibilizadas no SIPAC.  
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Nesse sentido, foi questionado aos gestores, inicialmente, quanto à disponibilização 

dos materiais no almoxarifado setorial, bem como se havia contratos vigentes para atender as 

demandas de serviço existentes. 

As médias aritméticas das respostas foram 4,5 para a disponibilidade de materiais e 

2,92 no tocante à existência de contratos vigentes. Ou seja, de acordo com a percepção dos 

gestores, a disponibilidade de materiais no almoxarifado setorial foi melhor avaliada do que a 

existência de contratos para atender às demandas de serviço. 

Considerando as outras formas de disponibilização de materiais, foi questionado aos 

gestores, na sequência, o quão fácil poderia ser a obtenção desses materiais no almoxarifado 

central ou por meio de ata de registro de preços. 

As respostas alcançaram pontuações médias de 6,58 e 2,83, respectivamente. Dessa 

forma, de acordo com os respondentes, quando os materiais não são disponibilizados no 

almoxarifado setorial, é possível obtê-los no almoxarifado central com certa facilidade. 

Porém, a chance de obtê-los por meio de ata de registro de preços quando eles não estiverem 

disponíveis em almoxarifado (setorial ou central), diminui bastante.   

Ainda com relação à disponibilização de materiais e serviços, foi questionado aos 

gestores o que eles faziam quando os materiais não eram disponibilizados por nenhuma das 

três formas evidenciadas na Figura 5 ou quando não havia contrato vigente para atender as 

demandas de serviço. 

Das doze respostas obtidas, sete afirmaram que efetuam o cadastro da requisição do 

material ou do serviço no SIPAC e aguardam a sua disponibilização. Algumas respostas, no 

entanto, chamaram a atenção da Auditoria Interna, a exemplo da desistência do material ou do 

serviço, bem como, a sua aquisição ou contratação com recursos próprios sem a solicitação de 

reembolso. 

Essas situações devem ser avaliadas pela gestão, uma vez que, apesar da 

excepcionalidade, existem mecanismos que podem ser utilizados para evitá-las. 

Nesse sentido, as questões 7, 8 e 9 tiveram como objetivo avaliar se os gestores tinham 

conhecimento sobre suprimento de fundos, operacionalizado por meio do Cartão de 

Pagamento do Governo Federal (CPGF), e sobre reembolso, como também se já haviam 

utilizado esses mecanismos. 

Dois terços dos respondentes, ou seja, oito gestores, afirmaram conhecer o suprimento 

de fundos. Porém, apenas metade destes já havia utilizado o CPGF para pagar despesas de 

pequeno vulto passíveis de enquadramento como suprimento de fundos. 

Já com relação ao reembolso, apenas cinco gestores informaram que o conhecia. No 

entanto, apenas um afirmou tê-lo utilizado. 

Com o objetivo de aferir se a UFRN promovia capacitações abrangendo suprimento de 

fundos e reembolso, foi solicitado aos gestores que avaliassem a oferta de capacitações 

promovidas pela Universidade envolvendo esses temas.  

As respostas alcançaram uma pontuação média de 2,33. Em função disso, foi 

encaminhada a SA n.° 2022009-008 à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), 

solicitando informações acerca de eventuais capacitações promovias pela UFRN sobre o 

planejamento das aquisições e contratações, bem como suprimento de fundos e reembolso. A 

resposta à referida SA é evidenciada no subitem a seguir, uma vez que se constatou a 

necessidade de intensificar a realização dessas capacitações. 



22 

 

 

RA 009/2022 - AUDIN/UFRN 
 

Na sequência, foi perguntado aos gestores se o planejamento das aquisições e 

contratações da Universidade atendia às necessidades de suas unidades. 

A pontuação média da resposta a essa pergunta foi de 3,92. Com base nas respostas 

anteriores, é possível depreender que essa média foi bastante impactada pela quantidade de 

contratos vigentes para atender as demandas de serviço, devendo a gestão envidar esforços 

para aprimorar o processo de contratação da Universidade. 

Por fim, foi solicitado aos gestores que apresentassem sugestões para melhorar o 

planejamento das aquisições e contratações na UFRN. Por se tratar de uma pergunta aberta 

com informações consideradas relevantes, as respostas foram inseridas no Apêndice III deste 

relatório. Cabe esclarecer, no entanto, sobre a impossibilidade de associar as respostas às 

unidades, uma vez que o anonimato foi uma das condições apresentadas pela Auditoria 

Interna aos respondentes. 

Em suma, as sugestões dispuseram sobre a necessidade de capacitações sobre o tema, 

de apoio ao planejamento interno das unidades, de inclusão das demandas dos campi 

localizados no interior do estado, bem como, de um acompanhamento mais transparente a ser 

disponibilizado pelo SIPAC aos demandantes quando suas solicitações são incluídas no 

pregão ou em atas de registro de preços. Além disso, algumas unidades também relataram a 

necessidade de um melhor acompanhamento dos contratos que estão próximos à sua 

finalização, visando evitar que a unidade fique sem o fornecimento do bem ou sem a 

prestação do serviço necessários ao seu funcionamento. 

 

4.10 Constatação 006: Ausência de capacitações relacionadas ao planejamento das 

aquisições e contratações abertas a todos os servidores da Universidade. 

Analisando as respostas do questionário aplicado aos gestores dos Centros 

Acadêmicos e das Unidades Acadêmicas Especializadas da UFRN com o objetivo de avaliar 

sua percepção quanto ao processo de planejamento das aquisições e contratações, constatou-

se que a maioria dos respondentes não avaliou como satisfatória a quantidade de capacitações 

promovidas pela Universidade acerca do suprimento de fundos e do reembolso. 

Conforme já mencionado anteriormente, foi encaminhada SA à DDP solicitando 

informações sobre a oferta de capacitações dispondo sobre o planejamento das aquisições e 

contratações da Universidade, bem como, sobre suprimento de fundos e reembolso. 

4.10.1. Causa: Inviabilização na oferta de capacitações relacionadas ao planejamento das 

aquisições e contratações em função das recentes alterações na legislação que trata do 

processo de compras e da ausência de demandas no Levantamento de Necessidade de 

Capacitação (LNC).  

 

4.10.2. Manifestação da Unidade: Em resposta à SA 2022009-008, a DDP informou que: 

A Divisão de Capacitação e Educação Profissional – DCEP/DDP, durante os 

anos 2020, 2021 e 2022, não ofertou capacitações específicas de 

"Planejamento das aquisições e contratações no âmbito da UFRN" e 

"Suprimento de Fundos e Reembolso". Contudo, ressalta-se que: 

O Curso Inicial para Gestores – CIG tem uma unidade que trata de forma 

mais objetiva sobre as aquisições e contratações na UFRN, cuja ementa 

é: Procedimentos de Compras na UFRN; Planejamento da contração; 
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Seleção do fornecedor; Outras formas de contratação; Acesso aos tutoriais 

de emissão de requisições no SIPAC; e Catalogação de tutoriais. Tendo 

sido ofertadas 15 turmas de 2020 até a presente data, em formato 

autoinstrucional, por meio da plataforma da AVAPROGESP. 

Em contato com a Diretoria de Compras da PROAD, unidade responsável 

pelos processos de aquisições e contratações na UFRN, a Direção informou 

que, em decorrência da entrada em vigor da nova lei de licitações e contratos 

públicos, mostrava-se contraproducente a elaboração neste momento de 

curso sobre o fluxo dos processos de compras dada iminência de potenciais 

alterações que ocorrerão nos mesmos. 

Com relação ao curso de capacitação "suprimento de fundos e reembolso" 

não ficou constatada tal necessidade de Capacitação no Levantamento de 

Necessidades de Capacitação – LNC da UFRN, instrumento que visa 

identificar as lacunas de competências do servidor com o intuito de 

promover ações que permitam o desenvolvimento destas; ademais, esta 

Divisão de Capacitação contatou a Diretoria de Contabilidade e Finanças 

(DCF) para averiguar possível necessidade de capacitação, e a Direção 

informou que, por não se tratar de um processo corriqueiro dentro da 

instituição, não necessitaria de um curso específico para abordar essa 

temática, sendo todas as orientações e procedimentos já repassados pela 

DCF quando demandada pelas demais unidades da instituição. 

Por fim, considerando as justificativas acima apresentadas pelas unidades de 

referência no assunto na UFRN, esta Divisão de Capacitação não tem 

previsão de ofertar novos cursos com os temas supracitados. 

 

4.10.3. Análise da Auditoria Interna: A resposta da DDP evidencia que não foram ofertados 

cursos específicos sobre aquisições e contratações no âmbito da UFRN, nem sobre 

suprimento de fundos e reembolso. Apesar disso, no Curso Inicial para Gestores (CIG) é 

ofertado disciplina com ementa que trata de temas semelhantes. 

A Diretoria de Compras, após contatada pela DDP, informou que a edição da nova lei 

de licitações tem inviabilizado a elaboração de curso sobre o fluxo dos processos de compras 

na Universidade.   

Porém, superado esse momento de transição da norma, ou seja, quando a nova lei de 

licitações estiver sendo utilizada de forma plena, com todos os seus procedimentos definidos, 

entende-se que a DDP, por meio de sua Divisão de Capacitação e Educação Profissional 

(DCEP), deveria promover capacitações sobre o planejamento das aquisições e contratações, 

não apenas para os gestores, mas também de forma aberta para os demais servidores da 

UFRN. 

A alegação de não ter havido demandas no Levantamento de Necessidades de 

Capacitação (LNC) sobre suprimento de fundos e reembolso não afasta a necessidade de 

incluir esses temas nas capacitações a serem realizadas, uma vez que, salvo melhor juízo, o 

LNC 2022 não permitia a inclusão de novas capacitações além daquelas inicialmente 

apresentadas. 

4.10.4. Benefício: Não financeiro. 

4.10.5. Recomendação 001: Ofertar cursos de capacitação sobre o processo de planejamento 

das aquisições e contratações no âmbito da UFRN aberto a servidores da universidade, 

abrangendo, dentre outros assuntos, aspectos relacionados a suprimento de fundos e 

reembolso. (DDP) 
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5 CONCLUSÃO 

Apesar do processo de compras não estar relacionado diretamente aos objetivos 

finalísticos de uma instituição, ele desempenha um papel primordial. É por meio dele que os 

materiais e serviços são adquiridos ou contratados. 

A definição do objeto dessa auditoria, ou seja, a seleção do processo de planejamento 

das aquisições e contratações, ocorreu com base nos riscos, conforme prevê a IN n.º 5/2021 

da CGU, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint). 

De acordo com o art. 78, I, da Resolução n.º 21/2021-CONSUNI, que aprovou 

alterações do Regimento Interno da Reitoria, compete à Diretoria de Compras (DCOM) 

planejar, coordenar e executar as contratações institucionais de âmbito nacional e 

internacional de forma a subsidiar o desenvolvimento das atividades da UFRN. 

Diante disso, os trabalhos foram desenvolvidos especialmente no âmbito da DCOM, 

unidade vinculada à Pró-Reitoria de Administração (PROAD). A Superintendência de 

Infraestrutura (INFRA) também foi demandada por atuar no planejamento das aquisições e 

contratações nos casos que envolvem obras e serviços de engenharia. 

Esta ação de auditoria teve como objetivo avaliar o mapeamento e a gestão de riscos 

dos processos de trabalho (subprocessos) que integram o processo de planejamento das 

aquisições e contratações, bem como os controles internos daqueles considerados mais 

relevantes. 

Para atender ao objetivo proposto, foram elaboradas três questões de auditoria, 

descritas a seguir: 

Q1: Os processos de trabalho que integram o processo de planejamento das aquisições 

e contratações foram mapeados? 

Q2: Os riscos dos processos de trabalho que integram o processo de planejamento das 

aquisições e contratações estão sendo gerenciados de forma sistemática? 

Q3: Os controles internos dos processos de trabalho que integram o processo de 

planejamento das aquisições e contratações foram instituídos e estão sendo observados 

de forma satisfatória? 

Com base nas análises realizadas, foi possível concluir que a gestão mapeou 80% dos 

processos de trabalho que integram o processo de planejamento das aquisições e contratações, 

já iniciou o gerenciamento dos riscos relacionados a esses processos de trabalho, bem como 

instituiu controles internos para mitigar os principais riscos relacionados ao planejamento e à 

fase interna do pregão. 

A comprovação quanto à observância dos controles internos ocorreu por meio da 

análise de documentos institucionais, de informações registradas no Sistema de Gestão de 

Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior (GERIFES.net) e de 08 (oito) pregões 

selecionados de forma sistemática a partir dos pregões cadastrados em 2021. 

Apesar da maioria dos controles internos ter sido considerada como adequada, foram 

identificadas algumas impropriedades, as quais são evidenciadas no Quadro 5 a seguir.   
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Quadro 5: Impropriedades identificadas 

Aspecto Analisado Impropriedade 

Mapeamento de processo 

4.2. Constatação 001: Ausência de fluxograma específico para o 

Plano Anual de Contratações (PAC). 

4.3. Constatação 002: Fluxogramas dos processos de trabalho da 

Diretoria de Compras não publicizados na internet. 

Controles internos 

4.6. Constatação 003: Reiteração de recomendações de mesma 

natureza pela Procuradoria Jurídica decorrentes da análise dos 

processos de pregão. 

4.7. Constatação 004: Divergência de entendimento da 

Procuradoria Jurídica quanto à justificativa apresentada pela 

gestão para a adoção do Sistema de Registro de Preços em 

pregões da Universidade. 

4.8. Constatação 005: Fragilidade na comunicação às unidades 

demandantes quanto à finalização do processo de aquisição ou 

contratação. 

4.10 Constatação 006: Ausência de capacitações relacionadas ao 

planejamento das aquisições e contratações abertas a todos os 

servidores da Universidade. 

Fonte: Elaboração própria 

A última impropriedade evidenciada no Quadro 5 decorreu da análise de questionário 

aplicado a diretores de Centros Acadêmicos e Unidades Acadêmicas Especializadas. 

Embora não tivesse sido previsto no objetivo do trabalho, a Auditoria Interna sentiu a 

necessidade de conhecer a percepção desses gestores acerca do processo de planejamento das 

aquisições e contratações na Universidade. O questionário, bem como sugestões emitidas 

pelos gestores para aprimorar esse processo, são evidenciadas nos Apêndices II e III, 

respectivamente. 

Espera-se que a implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna 

possa sanar as impropriedades identificadas, fortalecendo ainda mais os processos de 

governança, a gestão de riscos e os controles internos da UFRN. 

 

Natal, 26 de setembro de 2022. 

 

 

Adlareg Áurea da Costa Dutra 
Auditora Interna Governamental – Matrícula 2187899 

Membro da Equipe 

 

Bruno José Pereira Silva 
Auditor – Matrícula 1756546 

Coordenador da Equipe 

 

De acordo, 

 

Anailson Marcio Gomes 

Auditor-Geral 

Matrícula 1149391
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APÊNDICE I – Sugestão de fluxograma do PAC 
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APÊNDICE II – Questionário enviado aos gestores
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APÊNDICE III – Sugestões enviadas pelos gestores em resposta ao quesito 11 do 

questionário 

Quesito 11: Quais suas sugestões para melhorar o planejamento das aquisições e contratações e, 

consequentemente, a disponibilização de materiais e serviços na UFRN? 

Nº 

Respondente 
Resposta 

1 

Os processos de compras não vem apresentando efetividade em sua larga maioria. Os 

setores relacionados a Fase Interna de Compras (DFI) e Fase Externa de Compras (DFE) 

criam instruções normativas próprias sem discussão com os gestores e na maioria das 

vezes repassam obrigações próprias deles para as unidades requisitantes, como por 

exemplo, análises técnicas associadas ao processo de compras que as unidades não 

apresentam perfil de servidores para atendimento. Exemplo pode ser citado quando a DFI 

obriga as unidades a buscarem propostas de empresas, notas de vendas anteriores por 

parte das empresas, certidões de INSS, FGTS e etc. 

Não obstante, o setor de compras obriga as unidades a emitir parecer em fases da licitação 

que estão sob a responsabilidade do pregoeiro, como por exemplo a validação da 

proposta. Muitas vezes, a unidade não tem pessoal para realizar tal análise e o pregão não 

consegue progredir em virtude simplesmente da ausência de um parecer técnico que 

deveria ser feito pelo próprio pregoeiro, pois esse já conta com a especificação do item 

fornecido pela unidade. 

Falhas absurdas vêm sendo acompanhadas, exemplo dado na dificuldade para pregão de 

perecíveis para nutrição de animais em biotérios, falha no planejamento de contratação do 

recolhimento do lixo biológico na UFRN, impactando seriamente no funcionamento de 

diversos setores na instituição, sem falar na grave ameaça de fornecimento de água 

mineral na UFRN há um mês. 

Sugerimos fortemente a contratação de novos servidores para ampliação do quadro nos 

respectivos setores e cursos de capacitação voltados aos servidores para que saiam um 

pouco das suas salas e passem a conhecer melhor a dinâmica universitária nos setores 

fins. 

2 Diminuir substancialmente o hiato entre a coleta de demanda e a disponibilidade em atas. 

3 

Há casos em que as cidades em que se localizam os campi do interior da UFRN não estão 

incluídos na abrangência dos serviços contratados. Isso provoca grandes problemas no 

atendimento a demandas do Centro, inclusive inviabilizando ações estratégicas fins ou de 

apoio. Nossa sugestão, é que a Diretoria de Contratos (ou outra instância responsável) 

inclua TODAS as cidades onde a UFRN tem campi na área de abrangência dos serviços 

contratados. O mesmo vale para os processos de cessão onerosa de espaço, tais como 

copiadora e alimentação. 

Quanto a aquisição de materiais, o levantamento de demandas é uma prática que deve ser 

incentivada. Por fim, nossa unidade nunca fez uso do Cartão de Pagamento do Governo 

Federal (CPGF), sequer possuímos tal cartão, por recomendação de nosso Setor de 

Execução de Orçamentária. 

4 

Ocorrer mais divulgação dos processos de contração para oportunizar a tempo a inserção 

de determinado serviço necessário nas unidades. Assim como cursos de capacitação 

relativos à área. 

5 

Gostaria um suporte e planejamento junto ao centro ou a unidade especificamente, porque 

além de não ter o orçamento suficiente, várias demandas não são padrão e os processos 

dentro da UFRN nos custaram muito tempo precioso, instalações novos quebrando sem 

precisar. 

6 Que tenhamos pregões e contratos disponíveis. 

7 

O processo é moroso e tem-se a impressão de que não é efetivo, visto que materiais 

demandados em um tempo, quando chegam a ser adquiridos, acontece muito tempo 

depois. Muitos materiais são demandados e sequer chegam a ser adquiridos. Também é 
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Quesito 11: Quais suas sugestões para melhorar o planejamento das aquisições e contratações e, 

consequentemente, a disponibilização de materiais e serviços na UFRN? 

Nº 

Respondente 
Resposta 

falho o processo de acompanhamento das aquisições. Muitos itens demandados e que são 

falhos na licitação, a unidade solicitante não toma conhecimento. 

8 

O setor de planejamento precisa conhecer a real necessidade das unidades. Eles precisam 

investigar melhor, ter mais contato e conhecer de perto quais serviços e materiais 

essenciais não podem faltar na unidade para que a mesma não tenha seus trabalhos 

prejudicados. Não percebo isso aqui na UFRN. O contrato simplesmente se encerra e a 

unidade fica aguardando uma nova licitação, quando isso já deveria ter tramitado para 

cobrir a falta do contrato que se encerrou. Enquanto isso, o setor fica prejudicado por não 

ter o material ou serviço naquele momento. Existem Unidades especializadas que 

precisam trabalhar com itens ou serviços bem específicos, que se falta, interfere bastante 

na conclusão das atividades-fim. 

9 

A UFRN precisa urgente de uma capacitação para todos os centros e unidades, de forma a 

alinhar o trabalho das aquisições; Unificar as providências e tipos de compras e tornar as 

coisas mais ágeis e consistentes. 

10 

Realização de um diagnóstico das necessidades mais específicas de unidades acadêmicas 

especializadas, sobretudo, unidades dos campi do interior, com inclusão dessas 

necessidades nos Pregões e processos de contratação; Alinhar o Planejamento Anual de 

contratações com o orçamento previsto para as unidades. 

11 

O planejamento inicial das aquisições e contratações da UFRN promovido pelo setor de 

Compras é bem-feito, o problema encontra-se no atendimento às demandas inicialmente 

planejadas pelas unidades. O material planejado no ano anterior muitas vezes não é 

encontrado nos pregões disponíveis no ano seguinte, dificultando tanto o funcionamento 

da unidade, quanto o próximo planejamento, devido a indefinição e a imprecisão de 

quando o material estará disponível e se será realmente possível a aquisição. 

Outra necessidade é a adequação do SIPAC para informar corretamente quando os 

materiais das “Solicitações para Novo Registro de Preços” forem incluídos nos Pregões. 

Por diversas vezes recebemos mensagens automáticas incorretas ou pelo menos 

imprecisas sobre os materiais incluídos nesse tipo de Solicitação de Material. 

Seria fundamental disponibilizar capacitações quanto à utilização de Suprimento de 

Fundos, à Dispensas de Licitações e demais processos que possam agilizar a aquisição de 

materiais e equipamentos e a contratação de serviços para o setor. 

12 

Realizar as contratações de serviços que são essenciais ao funcionamento da instituição 

de maneira permanente, a exemplo de serviços de manutenção de equipamentos em geral 

e infraestrutura, e de serviços necessários para a realização das colações de grau; fazer um 

mapeamento das demandas das unidades para aquisição de materiais e contratação de 

serviços de forma mais regular; acompanhar a finalização de contratos/pregões e proceder 

com renovação e/ou nova contratação no tempo necessário para não desassistir as 

atividades da instituição. 
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