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 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 10/2017 

Auditoria de Dispensas e Inexigibilidade de licitações
 

 
           Ao Dirigente Máximo: Magnífico Reitor Wilson Conciani 

Com cópia para: Campi Taguatinga, Gama, Brasília, Planaltina e Samambaia. 

            

           Local(is) Auditado(s) ou Unidade(s) Examinada(s):  

           - Campus Taguatinga 

           - Campus Gama 

           - Campus Brasília 

           - Campus Planaltina 

           - Campus Samambaia 

 

1. Introdução 

A Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Brasília – IFB, cumprindo as atribuições estabelecidas no Decreto nº. 3.591, de 06/09/2000 

alterado pelo Decreto nº. 4.304 de 16/07/2002 vêm, por meio deste, encaminhar Relatório de 

Auditoria Interna nº 10/2017 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de 

“Aquisições – Análise de Processos de Inexigibilidades e Dispensas de Licitações” item 6.11 

Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna, relativo ao exercício de 2017 – PAINT/2017. 

A finalidade deste relatório é cientificar a Reitoria e os gestores dos locais auditados 

acerca dos resultados observados em auditoria a fim de verificar o atendimento dos 

princípios da legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da 

eficiência dos atos e fatos praticados.  

 

2. Objetivo 

O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, 

detectar possíveis desvios de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a 

adequação, a regularidade e conformidade dos processos de inexigibilidade e dispensa de 

licitação com os normativos vigentes. 
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Observou-se a padronização dos procedimentos: quanto maior o grau de adequação 

dos controles internos administrativos, menor a vulnerabilidade dos riscos inerentes à gestão 

propriamente dita. 

 

3. Da Metodologia 

A metodologia desse trabalho seguiu o planejamento estabelecido inicialmente no 

Programa de Auditoria de Processos de Dispensas e Inexigibilidades de Licitações conforme 

listado abaixo: 

1) Análise preliminar do objeto de auditoria foi feita através de: 

-Estudo da legislação pertinente; 

-Verificação da existência de relatórios/notas de auditoria/solicitação de 

auditorias emanadas pelo controle interno; 

-Verificar a existência de recomendações do AUDIN, CGU e TCU; 

 

2) Coleta de dados, através de: 

-Análise e estudo dos processos de inexigibilidade e dispensa; 

-Análise do cumprimento das orientações internas; 

-Realização de sorteio de processos de dispensas e inexigibilidade de 

licitações – serão auditados pelo menos um processo de cada unidade 

relativo às dispensas e inexigibilidade de licitações realizadas no ano de 

2016; 

-Aplicação de listas de verificação da AGU. (check list); 

-Apontamento de constatações verificadas. 

 

3) Identificação das Limitações 

-Apontar as limitações verificadas quanto aos métodos e procedimentos 

adotados pela Comissão de Licitação ou o servidor responsável pela 

contratação direta; 

-Apontar as limitações verificadas em relação à qualidade e confiabilidade 

dos processos que culminam em dispensas e inexigibilidade de licitações; 

-Apontar se os fluxos e check-list emanados pela gestão do IFB são guias de 

trabalho confiáveis e se agregaram valor e celeridade ao andamento dos 

processos. 

 

4) Elaboração do Relatório de Auditoria. 

-Elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico e as 

constatações e recomendações observadas pela equipe de auditoria. 

 

4. Emissão do Relatório 
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O relatório evidencia as principais constatações verificadas pela auditoria na análise 

dos processos, apontando as verificações encontradas e respectivas recomendações. 

 

5. Equipe de Auditores Internos 

 Sarah Lopes Pinto (titular); 

 Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira 

 

6. Da existência de recomendações da Auditoria do IFB 

Não há recomendações em relatórios anteriores. 

 

7.  Da execução dos trabalhos, constatações e recomendações 

A presente auditoria tinha como prazo para planejamento, execução e finalização o 

período de 04 de setembro a 13 de novembro de 2017. Todavia, não foi possível finalizar os 

trabalhos no tempo planejado.  

  A coleta de informações iniciou-se com envio das SAs 146 a 150/2017-AUDIN/IFB, 

respectivamente, aos Campi Planaltina, Brasília, Samambaia, Gama e Planaltina, solicitando 

listagem contendo todas as dispensas e inexigibilidades de licitação ocorridas no exercício 

de 2017 até o mês de setembro. 

  Após as repostas dos Campi, a Audin realizou o sorteio dos processos de cada 

campus por meio do site http://www.sorteador.com.br/, como forma de garantir a 

imparcialidade e impessoalidade na escolha dos processos de dispensa e inexigibilidade.  

  Após o sorteio, esta auditoria emitiu as S.As 154 a 158 solicitando o envio dos 

processos de dispensa e inexigibilidade de licitações sorteados e relacionados nas tabelas 

abaixo.  

 

Tabela A – Processos de dispensa de licitações sorteadas 

 

Campus Gama  

Dispensa Nº Nº do Processo Objeto 

02/2017 23161.018941.2017-17 Aquisição de materiais de consumo de 

escritório e expediente 

http://www.sorteador.com.br/
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Campus Samambaia 

Dispensa Nº Nº do Processo Objeto 

02/2017 23160.000326/2017-56 Contratação de Concessionária para 

fornecimento de energia elétrica 

 

Campus Planaltina 

Dispensa Nº Nº do Processo Objeto 

02/2017 23133.013780.2016-13 Aquisição de capacetes 

 

Campus Taguatinga  

Dispensa Nº Nº do Processo Objeto 

01/2017 23162.001729.2017-01 

Contratação de empresa especializada para 

realizar serviço de manutenção de 2º e 3º nível 

e recarga dos extintores, teste e vistoria das 

mangueiras de incêndio. 

 

Tabela B – Processos de inexigibilidade de licitação sorteados  

 

Campus Planaltina 

Inexigibilidade Nº Nº do Processo Objeto 

03/2017 23133.013780.2016-13 

Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de assinatura de ferramenta de 

pesquisa e comparação de preços praticados pela 

Administração Pública.  

 

Campus Brasília 

Inexigibilidade Nº Nº do Processo Objeto 

02/2017 23508.002998.2017-28 
Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus 

Brasília.  

Campus Taguatinga 

Inexigibilidade Nº Nº do Processo Objeto 

02/2017 23162.020146.2017-71 

Capacitação de servidor através da participação 

na 14º SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS oferecido pela 

escola de administração orçamentária. 
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Sobre os processos, foi aplicado o check-list previsto no programa de trabalho da 

presente auditoria. Não foi registrada qualquer limitação quanto ao acesso dos dados, todas 

as solicitações de informações foram atendidas 

7.1  Da análise dos Processos 

  Após a análise dos processos listados anteriormente, não se evidenciou 

irregularidades que trouxessem prejuízos ao IFB. 

  Por fim, essa auditoria não encontrou inconsistências nos processos analisados. Tais 

processos seguiram os procedimentos da legislação pertinente 

7.2 Constatações e Recomendações  

  Na presente auditoria, não foram encontradas impropriedades que resultem em 

constatações e recomendações neste relatório. 

 

8. Materialidade    

Tabela: Valor monetário dos processos 

UNIDADE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE VALOR 

Campus Taguatinga  Dispensa nº 01/2017 R$ 1.872,00 

Campus Taguatinga  Inexigibilidade nº 02/2017 R$400,00 

Campus Brasília  Inexigibilidade nº 02/2017 R$ 941.219,40 

Campus Samambaia  Dispensa nº 02/2017 R$ 227.958,36 

Campus Planaltina Inexigibilidade nº 03/2017 R$ 7.990,00 

Campus Planaltina Dispensa nº 02/2017 R$ 916,40 

Campus Gama  Dispensa nº 02/2017 R$5.727,6 

TOTAL                                                                                                            R$1.186.083,76 

 

9. Conclusão 

Após os trabalhos realizados pela equipe de auditoria, não se evidenciou 

impropriedades nos processos analisados de dispensas e inexigibilidades realizados pelo IFB 

no ano de 2017. 
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Por fim, esta Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores envolvidos, que 

responderam prontamente as demandas solicitadas contribuindo com a eficiência dos 

trabalhos desenvolvidos. 

 

É o relatório. 

 

Brasília, 06 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Sarah Lopes Pinto 

Auditora Interna/IFB 

 

 

 

Victor Delábio Ferraz de Almeida Meira 

Auditor Interna/IFB 

 

De acordo com o presente Relatório de Auditoria. 

Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFB para ciência, conhecimento e demais 

providências. 

 

 

 

Carla Regina Klein 
Auditora-Chefe 

Port. nº 1.925, de 15/09/2015 

 

Ciente do Reitor/Presidente do Conselho Superior em …./....../2017. 

 

 

________________________ 

carimbo/assinatura 


