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Missão 
 
Fortalecer e assessorar a gestão, bem como, propor medidas para a           

racionalização das ações de controle no sentido de contribuir para a           

garantia da legalidade, da moralidade e da probidade dos atos da           

administração do Instituto Federal de Alagoas – Ifal. 

 



 
 

POR QUE A AUDINT REALIZOU ESSE      
TRABALHO? 
 
A gestão de suprimentos consiste em atividades de        
controle de bens e serviços, o que exige um         
adequado planejamento no momento de uma      
aquisição. Daí, este trabalho surgiu da necessidade       
de examinar, no âmbito do Ifal, os procedimentos        
iniciais de planejamento das contratações públicas.  
 
QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA     
AUDINT? 
 
Embora se admita que o Ifal tem buscado melhorar         
as suas técnicas de planejamento das contratações,       
foram constatados eventos em desacordo com as       
Instruções Normativas 01/2019 e 05/2017, do      
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e     
Gestão, bem como com a jurisprudência do Tribunal        
de Contas da União. 
 
QUAIS AS RECOMENDAÇÕES DEVERÃO SER     
ADOTADAS? 
 
As recomendações a serem adotadas encontram-se      
disponibilizadas na seção 3 deste Relatório. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento ao Plano Anual de atividades de Auditoria Interna (Paint 2020), os             
resultados obtidos, por meio do trabalho de auditagem, são apresentados no           
presente relatório da Auditoria Interna - Audint. 

Para o Tribunal de Contas da União (TCU), a oficialização da demanda, o             
planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a gestão do contrato            
perfazem os estágios de uma contratação no setor público (TCU, 2020). Nesse            
sentido, cabe destacar que a jurisprudência do TCU, através do Acórdão           
2.622/2015, item 9.2.2.5, consolidou o entendimento acerca da elaboração de um           
plano de aquisições para as contratações de bens e serviços, o qual deve observar              
o “planejamento das contratações, iniciando-se pela oficialização das demandas, o          
que permitirá o planejamento de soluções completas, que atendam às necessidades           
expressas nas demandas”. 

Ainda de acordo com o referido Acórdão, o Plenário do TCU proferiu a seguinte              
decisão: 
 

9.2.1.12.1. elaboração, com participação de representantes dos       
diversos setores da organização, de um documento que materialize o          
plano de aquisições, contemplando, para cada contratação       
pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade       
estimada para a contratação, valor estimado, identificação do        
requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para       
executar a aquisição (e.g., mês), programa/ação suportado(a) pela        
aquisição, e objetivo(s) estratégico(s) apoiado(s) pela aquisição. 
 

Ressalvadas as hipóteses previstas na Lei 8.666/93, quando a Administração          
Pública precisa comprar um bem ou serviço invoca necessariamente a licitação.           
Para tanto, o processo licitatório, conforme a doutrina majoritária nos ensina, ocorre            
em duas fases distintas, a saber: fase interna e fase externa. Na fase interna, a               
etapa do planejamento de compras possui atribuição importante na gestão da cadeia            
de suprimentos de bens e serviços porque possibilita aquisições vantajosas para a            
Administração. Além disso, o adequado planejamento escolta o gestor público de           
uma eventual responsabilização por fraudes porque se vincula com a produção e a             
gestão de informação. Para Belinski e Frederico (2019, p. 21), a 

 
gestão da informação aplicada à cadeia de suprimentos em uma          
organização pública pode ter duas funções. A primeira permite         
realizar compras públicas de maneira eficiente, eficaz e em         
cumprimento à legislação vigente, e por outro evita que o gestor           
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público seja responsabilizado por possíveis indícios de fraudes nas         
licitações. 

 

Nos últimos anos, os gestores públicos foram submetidos “a fazer mais com menos             
e a sociedade está exigindo mais transparência, justiça e equidade nos contratos            
públicos” (TRIDAPALLI et al, 2011, p. 401). Em 2019, por exemplo, a rede federal de               
Educação perpassou por um contingenciamento de recursos, resultante da forte          
queda na arrecadação de receitas. Logo em seguida, a pandemia da Covid-19            
“aumentou também para o futuro os desafios fiscais do país, que sairá da crise com               
uma dívida pública muito mais alta, e níveis de produção e arrecadação muito mais              
baixos que antes” (IPEA, 2020). Por isso, em tempos de crise financeira, a utilização              
e a alocação de recursos públicos em observância aos princípios da economicidade            
e da eficiência tornam-se urgentes. 

Nesse cenário, Tridapalli et al (2011, p.402) vai advertir que o “esforço            
governamental para melhoria da qualidade dos gastos correntes com bens e           
serviços utilizados no setor público deve passar pela modernização da gestão da            
cadeia de suprimento”. Por sua vez, Coelho (2010) compreende que a “gestão da             
cadeia de suprimentos consiste em um processo de gerenciar estrategicamente          
diferentes fluxos, como bens, serviços, finanças, informações e as relações entre           
empresas, visando alcançar e apoiar os objetivos organizacionais”. 

Portanto, a gestão de suprimentos está intimamente ligada aos objetivos          
perseguidos pela instituição. Desse modo, Belisnki e Frederico (2019, p. 23)           
defendem em cada etapa desse ciclo a implantação de “práticas e processos de             
gestão de conhecimento para identificar, tratar, disseminar as informações         
necessárias para a tomada de decisão”. Os referidos autores ainda alertam que, “na             
gestão pública, estas práticas devem estar expressas por meio de regras e            
documentos, porque é permitido ao gestor público fazer apenas aquilo que está            
previsto em lei” (2019, p. 23). 

Com efeito, a gestão de suprimentos envolve o controle de bens, serviços, finanças,             
entre outros. E isso implica necessariamente em um adequado processo de           
planejamento das contratações. 

Diante desta abrangência que cerca a gestão de suprimentos, o objeto deste            
relatório é a avaliação dos procedimentos iniciais de planejamento das contratações           
públicas implementados no Instituto Federal de Alagoas (Ifal). Além disso, o escopo            
delimitou-se, no contexto do Ifal, a analisar as atividades que antecedem o            
planejamento da contratação de serviços – fase inicial de uma aquisição pública.            
Sendo assim, o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a gestão do              
contrato serão, em um outro momento, objetos de auditoria. 
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Quanto aos procedimentos iniciais do planejamento de uma contratação, a Instrução           
Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,         
apresenta o seguinte texto: 

 
Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação         
consistem nas seguintes atividades: 
I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo          
setor requisitante do serviço, 
II - envio do documento de que trata o inciso I deste artigo ao setor               
de licitações do órgão ou entidade; e  
III - designação formal da equipe de Planejamento da Contratação          
pela autoridade competente do setor de licitações. 

 

Daí, o objetivo delineado, neste trabalho, foi examinar se os métodos iniciais do             
planejamento adotado, na Reitoria e nos Campi, para as aquisições de serviços,            
com o propósito de suprir as necessidades decorrentes das atividades          
desenvolvidas nos espaços acadêmicos e administrativos da instituição, estão em          
conformidade com as determinações legais vigentes. 

Portanto, a Ação de auditoria - Gestão de Suprimentos - foi circunscrita em             
avaliações de aspectos relacionados aos procedimentos que precedem o         
planejamento das contratações de serviços, isto é, à fase interna da licitação. Assim             
sendo, o escopo deste trabalho se restringiu a analisar se os artefatos, quando             
elaborados no início do planejamento das contratações pretendidas, estão em          
consonância com as normas legais e com a jurisprudência do TCU. 

Para tanto, o percurso metodológico – sob a égide das Instruções Normativas            
01/2019 e 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão –           
incluiu a análise de processos obtidos através do Sistema Integrado de Patrimônio,            
Administração e Contratos (SIPAC). Com isso, não se vislumbrou a possibilidade de            
analisar processos físicos, porquanto os trabalhos executados pela Audint estão          
ocorrendo de forma remota, em virtude de as atividades na Reitoria estarem            
suspensas desde a terceira semana de março/2020 – pelo fato do Brasil ter sido              
atingido pela pandemia do novo coronavírus. Logo, os processos analisados tiveram           
sua tramitação ou estão sendo tramitados em meio eletrônico. 

Desde de março de 2020, todos os processos administrativos passaram a ser            
gerados e tramitados eletronicamente, segundo o portal do Ifal na Internet. Assim,            
houve a catalogação de 35 (trinta e cinco) processos eletrônicos no período de             
março até meados de julho de 2020, quando se deu por encerrado o levantamento              
de processos do tipo contratação de serviços. 
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Ao considerar o universo de processos supracitados, adotaram-se como critério de           
inclusão e exclusão, para a obtenção da amostra, os parâmetros a seguir: 

❖ Para ser incluído na amostra, os processos deveriam ter alcançado,          
minimamente, o estágio da designação formal da equipe de planejamento; 

❖ Em contrapartida, os critérios de exclusão reuniram processos de contratação de           
serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação porque aquisições com          
essas características são disciplinadas por norma especial;  

❖ Processos de prorrogação contratual também foram excluídos porque a própria          
IN/MPDG nº 05/2017, art. 20, §3, desobriga-os da fase de planejamento; e 

❖ Processos de dispensa e de inexigibilidade por receberem tratamento         
diferenciado, em razão de serem formas de contratação direta na Administração           
Pública, foram excluídos da amostra. 

Por último, o referencial teórico do presente relatório apoiou-se nas normas legais            
vigentes, na jurisprudência do TCU e na revisão de literatura que reportasse            
aspectos da gestão de suprimentos. Diante disso, o relatório conduziu-se no sentido            
de responder às seguintes questões e subquestões de auditoria: 

1. Foram observados os procedimentos iniciais para Elaboração do         
Planejamento da Contratação? 

1.1 Foi elaborado o Documento para Formalização da Demanda (DFD) pelo setor            
requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II da IN MPOG 05/2017 ? 

1.2 Houve designação formal da equipe de Planejamento da Contratação pela           
autoridade competente do setor de licitações?  

1.3 Foi elaborado de modo adequado o Documento para Formalização da Demanda            
(DFD) pelo setor requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II da IN             
05/2017? 

2. O Plano Anual de Contratações – PAC foi elaborado em conformidade com a              
IN ME 01/2019 ? 

2.1 A Contratação pretendida foi prevista no Plano Anual de Contratações? 

2.2 O relatório do PAC, na forma simplificada, foi divulgado no sítio eletrônico da              
entidade após a sua aprovação?   
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1.1 Benefícios Esperados 

De modo a subsidiar o andamento das atividades institucionais, a função de            
compras exerce um papel fundamental na Administração Pública, na medida em           
que, para o alcance dos seus objetivos, adquirir bens e serviços torna-se necessário.             
Por conseguinte, o planejamento das contratações públicas no âmbito do Ifal,           
conforme as diretrizes estabelecidas em regramentos legais, desempenha atribuição         
indispensável no momento de uma compra porque se destina ao fomento de            
atividades acadêmicas e administrativas. 

Portanto, os benefícios esperados oriundos deste trabalho é o aprimoramento das           
técnicas de planejamento adotadas no Ifal, com o propósito de aumentar a eficiência             
dos gastos decorrentes de aquisições de serviços. 
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2 RESULTADOS DOS EXAMES 
 
De acordo com a configuração elaborada pelo TCU (2020), as contratações públicas            
são compostas necessariamente das etapas sequenciais: oficialização da demanda,         
planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Nessa           
sistematização, cada etapa guarda relação direta com a etapa subsequente porque           
ela possui os elementos basilares para o desenvolvimento da fase que vem logo             
depois. Desse modo, o planejamento da contratação tem como insumo uma           
demanda. Por seu turno, a seleção do fornecedor resulta em um contrato, mas             
recebe como insumo o edital que decorre do processo de planejamento (TCU,            
2020). Assim, a figura 1 ilustra a esquematização das fases de uma aquisição             
pública: 

Figura 1: Metaprocesso de aquisições públicas 

Fonte: TCU 
 
Reitera-se que as fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e            
gestão do contrato serão objetos de auditoria em um momento posterior, porquanto            
a proposta do atual trabalho foi delimitada nas dimensões que rodeiam a            
oficialização da demanda – primeira fase. É oportuno também destacar que as duas             
primeiras fases de aquisições públicas estavam previstas no escopo do presente           
trabalho, porém, em virtude da revogação de dispositivos – constantes na IN/MPDG            
nº 05/2017 – inerentes aos Estudos Técnicos Preliminares, os quais são matérias da             
segunda fase, a auditoria concernente à etapa do planejamento da contratação foi            
postergada. 
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Para a IN/MPDG nº 05/2017, em seu art. 21, os procedimentos que antecedem a              
fase de planejamento da contratação são: 
 

I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo          
setor requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II, que          
contemple: 
a) a justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção          
pela terceirização dos serviços e considerando o Planejamento        
Estratégico, se for o caso; 
b) a quantidade de serviço a ser contratada; 
c) a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos             
serviços; e 
d) a indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que            
irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco e,           
se necessário, daquele a quem será confiada a fiscalização dos          
serviços, o qual poderá participar de todas as etapas do          
planejamento da contratação, observado o disposto no § 1º do art.           
22; 
II - envio do documento de que trata o inciso I deste artigo ao setor               
de licitações do órgão ou entidade; e 
III - designação formal da equipe de Planejamento da Contratação          
pela autoridade competente do setor de licitações. 

 

Diante disso, a Audint, com o propósito de examinar os procedimentos iniciais de             
planejamento das contratações, catalogou 35 (trinta e cinco) processos eletrônicos          
do tipo contratação de serviço, devidamente cadastrados no SIPAC até meados de            
julho de 2020 quando se deu por encerrado o período de seleção do universo e da                
amostra. Ao tratar os dados levantados, parcela significativa correspondia a          
processos de contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação,           
de prorrogação contratual, bem como processos de dispensa e de inexigibilidade.           
Logo, eles foram excluídos da população amostral, conforme os critérios de inclusão            
e exclusão adotados na metodologia de trabalho. 

Isso posto, o quadro 1 vai contemplar, apenas, os processos eletrônicos que foram             
objetos de análise desta auditoria. 

 

Quadro 1: Relação de Processos Eletrônicos Examinados 
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Autuação do 
Processo 

Assunto Campus Data de cadastro 

23041.023895/2020-21 Contratação de serviços de    
portaria 

Reitoria e todos 
os Campi 

09/07/2020 



 
 

Fonte: SIPAC 
 

2.1 Ausência do Documento de Formalização da Demanda 

O documento para a formalização da demanda é o ato formal em que o setor/área               
requisitante expõe a justificativa da necessidade da contratação; a quantidade de           
serviço a ser contratada; a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação               
dos serviços; a indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que irá              
elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco (art. 21, inciso I,             
alíneas a, b, c e d, da IN/MPDG nº 05/2017). 

Em se tratando do Ifal, o ato da administração com os atributos congêneres da              
oficialização da demanda denomina-se Documento de Formalização da Demanda –          
DFD. Ele é o procedimento inicial para a elaboração do planejamento da contratação             
e, segundo o manual sobre Aquisições Públicas do TCU (2020), é “assinado pelo             
requisitante, que explica a necessidade da contratação”. 

Diante de tal constatação, os Auditores do TCU, Costa et al (2017, p. 42), em seu                
artigo publicado na Revista do TCU, reverberam que a 
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23041.021414/2020-43 Contratação do serviço de    
recarga dos extintores de todas     
as unidades do Ifal 

Reitoria e todos 
os Campi 

12/06/2020 

23041.020050/2020-84 DFD dedetização Reitoria e 
anexos 

Reitoria 27/05/2020 

23041.015203/2020-71 Requisição de contratação de    
empresa especializada para   
realização de inventário   
patrimonial 

Reitoria 20/05/2020 

 

23041.019322/2020-01 IRP almoxarifado virtual Reitoria 20/05/2020 

23041.018879/2020-17 Serviço de dedetização para o     
Ifal Penedo 

Penedo 14/05/2020 

23041.014729/2020-34 Contratação de empresa   
especializada no fornecimento de    
refeições 

Piranhas 27/03/2020 

23041.014576/2020-25 Contratação de empresa   
especializada em manutenção   
piscina 

Piranhas 26/03/2020 

23041.013219/2020-40 Aquisição de certificado digital    
e-cpf 

Reitoria 13/03/2020 



 
 

requisição daquilo que se pretende adquirir inicia o processo de          
aquisição. Mais precisamente, a requisição dará início à fase de          
planejamento da aquisição. A requisição, adequadamente formulada,       
é o primeiro esforço para que a organização faça uma boa aquisição.  

 
Em suma, o DFD dá início ao processo de contratação, exterioriza os motivos da              
sua necessidade e, quando elaborado de modo adequado, favorece a uma eficiente            
aquisição. Portanto, o DFD quando bem formulado pode evitar uma contratação em            
desacordo com as necessidades da área demandante. 

Contudo, o processo eletrônico 23041.018879/2020-17 – de Serviço de dedetização          
para o campus Penedo – foi autuado sem o DFD, o que lhe confere descompasso               
em relação às orientações do TCU, bem como ao preceito constante na IN/MPDG nº              
05/2017, art. 21, porquanto os “procedimentos iniciais do Planejamento da          
Contratação consistem nas seguintes atividades: I - elaboração do documento para           
formalização da demanda pelo setor requisitante do serviço” [...]. 

Por certo, a ausência de formalização da demanda produz um risco de uma eventual              
contratação que não atenda a uma necessidade da organização. Por isso, a            
recomendação é que a Alta Administração publique normativo com previsão da           
obrigatoriedade de todas as contratações da organização sejam iniciadas com a           
formalização da demanda por meio de documento assinado pelo requisitante (TCU,           
2020). Através do Acórdão 1840/2016 – Plenário, itens 9.5 e 9.5.4, os Ministros do              
Tribunal de Contas da União deliberaram: 
 

para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção          
de ocorrência semelhantes: ausência de formalização da demanda        
para a contratação devidamente instruída pela área demandante,        
com as informações orientadoras para a elaboração dos estudos         
técnicos […] (TCU, 2016). 

 

Portanto, não se pode prescindir do instrumento de oficialização da demanda           
quando na iminência de uma aquisição pública. Além disso, deve-se observar que o             
Documento de Formalização da Demanda antecede e/ou inicia o processo de           
planejamento de uma contratação pretendida. 

Manifestação da Gestão 

O ponto versa especificamente sobre o processo 23041.018187/2020-17, que trata          
da contratação de serviço de dedetização do Campus Penedo. 

De fato, verifica-se ausência do DFD no início do processo de contratação. 
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Ocorre que a contratação é específica do Campus citado, não fazendo parte do             
calendário de compras comuns e pelo seu trâmite normal, não passa em nenhum             
momento pela Reitoria, o que torna inviável o acompanhamento do processo.           
Salienta-se que trazer as contratações específicas dos campi para uma análise da            
Reitoria traria sérios prejuízos à celeridade das contratações e até as inviabilizaria            
diante da quantidade de processos e da limitação de pessoal. 

Diversas orientações já foram dadas aos campi como forma de padronizar os            
procedimentos de compras, tendo sido disponibilizado na página do Ifal, modelos de            
artefatos 
(https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/modelos-e-formularios/documentos-refe
rentes-a-contratacao-de-servicos-in-no-05-2017) e orientações   
(https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/arquivos/orientacoes-as-equipes-de-pla
nejamento.pdf). Também foi disponibilizado, fluxograma das contratações da reitoria         
(http://bpm.ifal.edu.br/app/webroot/uploads/18a34b8a0fc14c15aeaf324771291c7fa5f
91d90/#diagram/43b99421-936a-42bb-9b4c-6ccfbe355a58) para que os campi     
adaptem seu próprio fluxo de acordo com seu organograma e sem descumprir            
qualquer normativo. 

Como detalhado no relatório de auditoria, tal ausência não é comum nos processos             
de contratações do Ifal, tendo sido observada falha apenas em um processo. 

De toda forma, far-se-á novo alerta ao Campus Penedo e aos demais acerca dos              
trâmites legais para contratação de serviço e/ou aquisição de materiais. 

Análise da Auditoria Interna 

Em face da manifestação apresentada pela gestão, a Audint anuncia, inicialmente, a            
análise, à luz do Regimento Geral do Ifal: 
 

Art. 77. Compete ao Pró-Reitor de Administração: 
XVI. Orientar os gestores dos Campi e Campi Avançados conforme as           
políticas e diretrizes estabelecidas na forma da legislação; 
XVII. Prestar apoio e assessoria aos Campi e Campi Avançados em           
assuntos relativos à administração orçamentária, financeira, patrimonial, de        
compras e de contratos; 

 

Diante de tais competências, tornou-se necessário dar ciência à PROAD acerca dos            
fatos narrados neste relatório, porquanto ela é revestida de poder para orientar as             
demais Unidades Administrativas do Ifal. Assim, a PROAD possui atribuição          
regimental, na esfera administrativa, para orientar e assessorar em relação a           
procedimentos, que devem ser observados na  legislação. 

Isso posto, evidenciam-se, com bastante clareza, os esforços da Pró-Reitoria de           
Administração quanto à adoção de medidas administrativas, com o intuito de           
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respeitar as normas legais vigentes. Além disso, importa destacar que os esforços            
não se limitam à Reitoria, mas se estendem aos demais Campi, já que os modelos               
de artefatos, orientações e fluxograma de contratações estão disponíveis no Portal           
da Instituição. 

Outro aspecto a ser mencionado diz respeito - conforme foi exposto na constatação             
2.1, da seção 3 deste relatório - à falha em relação à ausência do Documento de                
Formalização da Demanda quando se concluiu como incomum, porque esse fato se            
revelou, da amostra levantada, em apenas um processo. Contudo, o escopo           
delimitou-se a análise documental de processos eletrônicos de contratação de          
serviços. Com isso, os processos, cujos assuntos são aquisições de bens, ficaram            
de fora do objeto da presente auditoria. Por isso, tornou-se necessário apontar tal             
impropriedade, embora também se possa considerar que serviços de dedetização          
têm um risco relativamente baixo quanto à melhor solução a ser contratada. 

Por último, a falha identificada não possui seu nascedouro de uma preocupação            
desta unidade de auditoria interna, ainda que a Audint reconheça como boa prática             
de gestão pública a elaboração do DFD, mas no Tribunal de Contas da União e no                
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Assim, a Audint emitiu          
opinião em alinhamento com as decisões do TCU e do MPDG. Desse modo, a              
manifestação da gestão é acatada parcialmente, porque nenhum documento foi          
encaminhado, para fins de comprovação de que a mensagem de alerta, relativa aos             
trâmites legais, foi enviada aos Campi, contudo, assim que evidenciada a           
providência, consideraremos integralmente atendida. 

2.2 Ausência da designação formal da Equipe de Planejamento 

A oficialização da demanda e o planejamento da contratação consistem em fases            
distintas de uma aquisição pública, na medida em que os atos inerentes em cada              
uma dessas etapas não se confundem, pois ocorrem em momentos diferentes. Além            
disso, ao respeitar a sequência lógica de uma aquisição no setor público, através da              
ordem cronológica dos fatos e dos atos que se sucedem, a oficialização da demanda              
antecede o planejamento da contratação. 

Com efeito, em uma pretensa contratação no setor público, e logo após a             
oficialização da requisição realizada pela área demandante, inicia-se a fase do           
planejamento com a publicação da portaria da equipe de planejamento, conforme a            
sinalização da IN/MPDG nº 05/2017: 
 

Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação         
consistem nas seguintes atividades: 
III - designação formal da equipe de Planejamento da Contratação          
pela autoridade competente do setor de licitações. 
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A partir daí, verifica-se que a ausência da designação formal da equipe de             
planejamento, com a indicação dos servidores responsáveis para compô-la, viola a           
norma supracitada. Nesse sentido, o TCU manifestou preocupação, no item 9.4.2,           
do Acórdão 1032/2018 – Plenário, quanto à “inadequação do documento de           
oficialização da demanda […], sem a indicação dos servidores responsáveis pelo           
planejamento da contratação, em afronta ao disposto no [...] art. 22, § 1º, da              
IN/MPDG nº 5/2017”. 

Quando se considera o Ifal, o ato administrativo para designar formalmente a equipe             
de planejamento de contratações é a portaria. Contudo, inexiste tal instrumento           
jurídico expedido, junto aos autos do processo eletrônico 23041.018879/2020-17 –          
que trata de Serviço de dedetização para o campus Penedo – com a indicação dos               
membros da equipe de planejamento da contratação. 

A Instrução Normativa 05/2017 – MPDG, em seu art. 22, § 1º, ainda define que a  
 

equipe de Planejamento da Contratação é o conjunto de servidores,          
que reúnem as competências necessárias à completa execução das         
etapas de Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos         
sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos,           
dentre outros. 

Logo, as autoridades competentes, ao designar os representantes para a          
constituição da equipe de planejamento, deverão ficar atentas às atribuições que           
serão exigidas dos servidores no exercício dessa função.  

Manifestação da Gestão 

O ponto versa especificamente sobre o processo 23041.018187/2020-17, que trata          
da contratação de serviço de dedetização do Campus Penedo. 

De fato, verifica-se ausência de designação da equipe de planejamento da           
contratação. 

Ocorre que a contratação é específica do Campus citado, não fazendo parte do             
calendário de compras comuns e pelo seu trâmite normal, não passa em nenhum             
momento pela Reitoria, o que torna inviável o acompanhamento do processo.           
Salienta-se que trazer as contratações específicas dos campi para uma análise da            
Reitoria traria sérios prejuízos à celeridade das contratações e até as inviabilizaria            
diante da quantidade de processos e da limitação de pessoal. 

Diversas orientações já foram dadas aos campi como forma de padronizar os            
procedimentos de compras, tendo sido disponibilizado na página do Ifal, modelos de            
artefatos 
(https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/modelos-e-formularios/documentos-refe
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rentes-a-contratacao-de-servicos-in-no-05-2017) e orientações   
(https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/arquivos/orientacoes-as-equipes-de-pla
nejamento.pdf). Também foi disponibilizado, fluxograma das contratações da reitoria         
(http://bpm.ifal.edu.br/app/webroot/uploads/18a34b8a0fc14c15aeaf324771291c7fa5f
91d90/#diagram/43b99421-936a-42bb-9b4c-6ccfbe355a58) para que os campi     
adaptem seu próprio fluxo de acordo com seu organograma e sem descumprir            
qualquer normativo. 

Como detalhado no relatório de auditoria, tal ausência não é comum nos processos             
de contratações do Ifal, tendo sido observada falha apenas em um processo. 

De toda forma, far-se-á novo alerta ao Campus Penedo e aos demais acerca dos              
trâmites legais para contratação de serviço e/ou aquisição de materiais. 

Análise da Auditoria Interna 

Por guardar relação com o evento descrito no subitem anterior - o que exigirá a               
adoção de medidas semelhantes - transcreve-se, logo a seguir, quase que de modo             
literal, a análise realizada no achado 2.1: 

A Audint anuncia, inicialmente, a análise, à luz do Regimento Geral do Ifal: 
 

Art. 77. Compete ao Pró-Reitor de Administração: 
XVI. Orientar os gestores dos Campi e Campi Avançados conforme as           
políticas e diretrizes estabelecidas na forma da legislação; 
XVII. Prestar apoio e assessoria aos Campi e Campi Avançados em           
assuntos relativos à administração orçamentária, financeira, patrimonial, de        
compras e de contratos; 

 

Diante de tais competências, tornou-se necessário dar ciência à PROAD acerca dos            
fatos narrados neste relatório, porquanto ela é revestida de poder para orientar as             
demais Unidades Administrativas do Ifal. Assim, a PROAD possui atribuição          
regimental, na esfera administrativa, para orientar e assessorar em relação a           
procedimentos, que devem ser observados na  legislação. 

Isso posto, evidenciam-se, com bastante clareza, os esforços da Pró-reitoria de           
Administração quanto à adoção de medidas administrativas, com o intuito de           
respeitar as normas legais vigentes. Além disso, importa destacar que os esforços            
não se limitam à Reitoria, mas se estendem aos demais Campi, já que os modelos               
de artefatos, orientações e fluxograma de contratações estão disponíveis no Portal           
da instituição. 

Outro aspecto a ser mencionado diz respeito - conforme foi exposto na constatação             
2.2, da seção 3 deste relatório - a falha em relação à ausência da designação formal                
da Equipe de Planejamento quando se concluiu como não recorrente, porque esse            
fato se revelou, da amostra levantada, em apenas um processo. Contudo, o escopo             
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delimitou-se a análise documental de processos eletrônicos de contratação de          
serviços. Com isso, os processos, cujos assuntos são aquisições de bens, ficaram            
de fora do objeto da presente auditoria. Por isso, tornou-se necessário apontar tal             
impropriedade, embora também possam considerar que serviços de dedetização         
possuem um risco relativamente baixo quanto a melhor solução a ser contratada. 

Por último, a falha identificada não possui seu nascedouro de uma preocupação            
desta unidade de auditoria interna, ainda que a Audint reconheça como boa prática             
de gestão pública a elaboração do DFD, mas no Tribunal de Contas da União e no                
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Assim, a Audint emitiu          
opinião em alinhamento com as decisões do TCU e do MPDG. Desse modo, a              
manifestação da gestão é acatada parcialmente, porque nenhum documento foi          
encaminhado, para fins de comprovação de que a mensagem de alerta, relativa aos             
trâmites legais, foi enviada aos Campi e, assim como no item anterior,            
consideraremos integralmente atendida quando obtivermos as evidências       
documentais. 

2.3 Quantitativo de serviço a ser contratado não declarado no Documento de            
Formalização da Demanda 

Conforme já destacado na introdução deste relatório, o Documento de Formalização           
da Demanda (DFD) no contexto do Ifal é o instrumento que oficializa uma             
determinada solicitação de serviço. Por sua vez, alguns elementos que devem           
constar no DFD são de natureza obrigatória, pois contribuem para que a requisição             
esteja elaborada satisfatoriamente, de modo a permitir o alcance da melhor solução. 

Nessa perspectiva, a IN 05/2017 MPDG, art. 21, vai afirmar que, para o início da               
fase de planejamento, é necessário a “elaboração do documento para formalização           
da demanda pelo setor requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II, que             
contemple: [...]; b) a quantidade de serviço a ser contratada”. 

Contudo, juntado aos autos do processo eletrônico 23041.023895/2020-21, cujo teor          
do conteúdo é a contratação de serviços de portaria, foi constatado DFD que ignorou              
o dispositivo acima.  

Portanto, a figura 2 vai demonstrar que a Coordenação de Infraestrutura,           
Manutenção e Transporte da Reitoria (CIMT), setor requisitante, não indicou o           
quantitativo de serviço a ser contratado. 
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Figura 2: Documento de Formalização da Demanda – Reitoria

 
Fonte: SIPAC 

Verifica-se que as informações alusivas à demanda no início do contrato estão            
ausentes no DFD. Por conseguinte, o setor requisitante supracitado atendeu          
parcialmente à IN 05/2017 MPDG, pois não observou um requisito essencial no            
momento de sua elaboração: Quantidade de serviço a ser contratada. 

Contudo, cabe ainda destacar o devido cuidado do responsável pela elaboração do            
documento em tela – anexo A deste relatório – porquanto os fatos narrados em              
relação à necessidade da contratação são coerentemente expostos, no que tange à            
motivação e aos objetivos perseguidos em uma contratação daquela natureza. 

De todo modo, existe uma falha nessa requisição porque afronta uma norma legal,             
na medida em que não se pode deixar de observar a quantidade do serviço a ser                
contratado, sob pena de assumir um risco inerente a uma aquisição em desacordo             
com os quantitativos reais da área demandante, o que poderá resultar em prejuízo             
para a administração pública. 

Por outro lado, o CIMT, de acordo com o texto transcrito, a seguir, do seu DFD –                 
Anexo A – cumpriu uma determinação da alta gestão ao formular a sua requisição: 
 

atendendo à determinação da alta gestão institucional, apesar de não          
possuir demanda imediata para o objeto em questão, esta         
Coordenação da Reitoria encaminha este expediente a fim de que se           
possibilite a eventual contratação pelas demais Unidades do Instituto. 
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A partir daí, percebe-se que o CIMT não apresentava demanda no momento da             
elaboração do DFD. Por essa razão, o aludido ambiente organizacional não poderia            
ser o demandante desse objeto porque não havia, nos limites de sua competência, a              
real necessidade, à época, de serviços de portaria.  

Diante disso, é importante ter clareza de que a atribuição de uma contratação deve              
recair exclusivamente sobre o setor demandante, cuja necessidade se evidencia          
quantitativamente. Pois se presume, o que é razoável, que não há outro requisitante             
mais apto para indicar as suas reais necessidades, a não ser a própria área              
demandante que vai se apropriar dos serviços. 

Precisamente por isso, não se pode incumbir a outrem a responsabilidade de uma             
compra, sob pena de realizar “a contratação de uma solução que não atenda à              
necessidade de negócio que a desencadeou, com consequente necessidade de          
muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono            
da solução contratada”(TCU, 2020). 

Manifestação da Gestão 

Conforme Calendário de Compras Comuns, aprovado por meio da Portaria nº           
1337/GR, de 25 de março de 2020, a Reitoria é o gerenciador do processo de               
contratação de serviço de portaria. 

O Calendário de Compras e Contratações Comuns tem como premissa fundamental           
o atendimento ao princípio da Eficiência. Dessa forma, com a adoção dessa            
ferramenta, busca-se concentrar as demandas de todas as unidades em um único            
processo licitatório. 

Diante disso, considerando o caráter sistêmico da Reitoria, e que a CIMT é o setor               
competente por serviços dessa natureza, o processo foi iniciado com a confecção do             
DFD da Reitoria (órgão gerenciador da licitação), mesmo sem inicialmente ter           
apresentado sua demanda, posteriormente coletaram-se as demandas dos Campi. 

Desta forma, entende-se que a legislação é atendida, pois foram anexados os            
respectivos DFDs dos campi com suas demandas informadas, compondo o          
quantitativo total a ser licitado. 

Análise da Auditoria Interna 

Em face da manifestação apresentada pela gestão, é necessário esclarecer que,           
para o atendimento à IN/MPDG nº 05/2017, o DFD deve contemplar os seguintes             
requisitos: 
a) a justificativa da necessidade da contratação; 
b) a quantidade de serviço a ser contratada; (grifos nossos) 
c) a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços; e 
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d) a indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que irá elaborar os               
Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco. 

Portanto, ao omitir a quantidade de serviços da pretensa contratação, resta           
demonstrado a inobservância à norma legal. Além disso, há o DFD da            
Coordenadoria de Almoxarifado/PROAD juntado aos autos do processo eletrônico         
de contratação de serviços de portaria, o que possibilitaria a Reitoria ser o órgão              
gerenciador da licitação. 

Uma pretensa contratação surge de uma demanda que, por sua vez, é evidenciada             
pela quantidade de bens ou serviços a serem adquiridos. Por exemplo, numa            
situação hipotética em que não houvesse demanda de serviços de portaria para os             
demais setores da Reitoria e para os Campi, extinguiria, certamente, o fundamento            
para a elaboração do DFD pela CIMT porquanto este ambiente organizacional não            
possuía,  à época, demanda. 

Em suma, caso a área requisitante não possua demanda, deve-se evitar a            
elaboração do DFD, sob pena de realizar uma requisição em desacordo com a             
norma mencionada acima. Mas, se há uma determinação da alta gestão para que             
elabore o Documento de Formalização da Demanda, recomenda-se que lhe informe           
os motivos de se abster de formulá-lo, tendo em vista a previsão normativa quanto à               
necessidade de indicar o quantitativo de serviços. 

Por fim, a manifestação da gestão é acatada porque há o acolhimento de que a               
demanda é da Reitoria. Contudo, reitera-se a importância de não incumbir a outrem             
a responsabilidade de uma compra, sob pena de realizar “a contratação de uma             
solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou, com            
consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda           
às necessidades ou abandono da solução contratada”(TCU, 2020).  

2.4 Definição imprecisa do objeto do certame 

O instrumento que materializa a intenção de uma pretensa contratação, no âmbito            
do Ifal, denomina-se DFD - Documento de Formalização da Demanda. Para           
acessá-lo, é preciso digitar o endereço Web:       
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/modelos-e-formularios/documentos-refer
entes-a-contratacao-de-servicos-in-no-05-2017. Assim, de acordo com o modelo de        
DFD do Ifal, o item 1 corresponde ao campo, com a descrição do objeto, a ser                
preenchido pelo setor requisitante.  

Desse modo, o registro da demanda, que é reservado para a definição do objeto,              
deve conter, de forma inequívoca e sintética, a descrição da aquisição pretendida.            
Em outros termos, a pretensa contratação deve ser definida de modo claro e             
suficiente, porque é uma declaração concisa, mas completa, do que a Administração            
deseja contratar (TCU, 2020). 
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No entanto, a figura 3 vai evidenciar a descrição do objeto da contratação da              
Coordenação de Infraestrutura, Manutenção e Transporte, em que a sua          
caracterização foi insuficiente para defini-la de modo completo e claro. 

Figura 3: Documento de Formalização da Demanda – Campus Rio Largo

 
Fonte: SIPAC 

É importante frisar que a demanda em tela, de fato, pertence ao campus Rio Largo,               
embora não lhe tenha atribuído como setor requisitante. Esse evento ocorreu porque            
a referida unidade de ensino não é detentora de UASG, por isso, coube, nesse caso               
específico, ao departamento de Coordenação de Infraestrutura, Manutenção e         
Transporte da Reitoria realizar a oficialização da demanda.  

Por último, cumpre esclarecer que o DFD mencionado acima é peça integrante do             
processo eletrônico 23041.023895/2020-21. 

Manifestação da Gestão 

Verifica-se, neste quesito, falha formal na elaboração do DFD, pois o mesmo não             
define claramente o objeto. 

Entretanto, entende-se que tal falha não compromete a continuidade da contratação,           
pois em todo o processo os demais DFDs, cada um de um campus, deixam claro o                
entendimento de que o DFD mencionado tem como objeto a contratação de serviço             
de portaria. 

De toda forma, alertar-se-á aos campi para terem maior cuidado na elaboração de             
seus DFDs. 
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Análise da Auditoria Interna 

Em face da manifestação apresentada pela gestão, ela é acatada parcialmente,           
porque nenhum documento foi encaminhado, para fins de comprovação de que a            
mensagem de alerta, relativa à elaboração do DFD, de modo adequado, foi enviada             
aos Campi. Assim, consideraremos que a recomendação foi integralmente atendida          
quando obtivermos as evidências documentais. 

2.5 Previsão da data, que deve ser iniciada a prestação do serviço, não             
declarada no Documento de Formalização da Demanda 

Constatou-se que alguns Documentos de Formalização da Demanda foram         
elaborados no âmbito do Ifal sem devida precisão quanto à data do início da              
prestação de serviços. 

Os processos eletrônicos, com as impropriedades identificadas em tela, foram          
autuados sob nº 23041.023895/2020-21, 23041.021414/2020-43 e      
23041.013219/2020-40. Eles tratam, respectivamente, de contratação de serviços de         
portaria, contratação do serviço de recarga dos extintores de todas as unidades do             
ifal e aquisição de certificado digital e-cpf. 

O processo de contratação de serviços de portaria, o qual contemplou a Reitoria e              
os Campi, possui em seus autos DFDs, de autoria dos campi Maceió e Santana do               
Ipanema, sem a previsão de data dos serviços – Anexos B e C.  
No momento da análise do Proc. 23041.013219/2020-40, cujo assunto é a aquisição            
de certificado digital e-cpf, nota-se, mediante o texto contido no DFD (Anexo D), uma              
imprecisão quanto a data de início dos serviços a serem prestados. Pois a área              
responsável pela demanda apenas vai informar que a “prestação dos serviços deve            
ocorrer de forma imediata”, sem, contudo, precisar o período.  

Em relação à contratação do serviço de recarga dos extintores de todas as unidades              
do Ifal, o DFD do campus Satuba, que é parte desse processo, também omitiu a               
informação quanto à previsão de data do início dos serviços. Essa constatação pode             
ser identificada por meio do Anexo E, deste relatório de auditoria. 

Feitas essas considerações acerca das impropriedades vinculadas à ausência da          
data de início dos serviços, é oportuno revelar a posição do TCU através do Acórdão               
nº 1032/2018 – Plenário, item 9.4.2, o qual determinou a adoção de medidas sobre a               
“inadequação do documento de oficialização da demanda para a contratação [...],           
sem informações acerca da previsão da data de início dos serviços”.  

O posicionamento desta Corte de Contas se alinha ao que reza na IN 05 / 2017 –                 
MPDG, art. 21, pois o processo de planejamento da contratação inicia-se com a             
“elaboração do documento para formalização da demanda pelo setor requisitante do           
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serviço, conforme modelo do Anexo II, que contemple: [...]; c) a previsão de data em               
que deve ser iniciada a prestação dos serviços;” 

Ao preterir a data de início dos serviços, resta demonstrado a incompletude do             
Documento de Formalização da Demanda, o que lhe confere ofensa literal à norma             
supracitada. Além disso, quando o DFD é elaborado de modo adequado, favorece a             
uma eficiente aquisição, por ser o instrumento que inicia a etapa de planejamento de              
uma contratação pública. 

Manifestação da Gestão 

Comumente, o Ifal prevê a data de início dos serviços levando em consideração as              
fases necessárias para contratação instituídas em lei (Planejamento da Contratação          
e Seleção do Fornecedor, com suas respectivas etapas: Estudos Preliminares,          
Identificação de Riscos, Elaboração de Termo de Referência, Elaboração de          
Instrumento Convocatório, Aprovação Jurídica e Sessão Pública) realizando,        
também, a previsão de término da vigência dos contratos atuais. 

Diante das recomendações, todas as unidades serão alertadas a ter maior cuidado            
na elaboração de seus DFDs no tocante a previsão de início dos serviços. 

Análise da Auditoria Interna 

Em face da manifestação apresentada pela gestão, ela é acatada parcialmente,           
porque nenhum documento foi encaminhado, para fins de comprovação de que a            
mensagem de alerta, relativa à elaboração do DFD, de modo adequado, foi enviada             
aos Campi. Assim, consideraremos que a recomendação foi integralmente atendida          
quando obtivermos as evidências documentais. 

2.6 Contratação pretendida não prevista no Plano Anual de Contratações 

Segundo o Tribunal de Contas da União, item 9.2.1.12.1, do Acórdão 2.622 de 2015,              
o planejamento das contratações deve contemplar a “elaboração, com participação          
de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que           
materialize o plano de aquisições”. 

Nesse contexto, a Instrução Normativa nº 01/2019, art 2º, do MPDG, vai determinar             
que “cada Unidade de Administração de Serviços Gerais – UASG deverá elaborar            
anualmente o respectivo PAC, contendo todos os itens que pretende contratar no            
exercício subsequente”.  

Ainda de acordo com a referida instrução normativa:  

 
Art. 9º Poderá haver a inclusão, exclusão ou o redimensionamento          
de itens do PAC, pelas respectivas UASG, nos seguintes momentos:  
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I - Nos períodos de 1° a 30 de setembro e de 16 a 30 de novembro                 
do ano de elaboração do PAC, visando à sua adequação à proposta            
orçamentária do órgão ou entidade ao qual se vincular a UASG; 
II - Na quinzena posterior à aprovação da Lei Orçamentária Anual,           
para adequação dos PAC ao orçamento devidamente aprovado para         
o exercício. 

Mesmo quando não observados os prazos acima, “durante a sua execução, o PAC             
poderá ser alterado mediante aprovação da autoridade máxima, ou a quem esta            
delegar, e posterior envio ao Ministério da Economia, por meio do Sistema PGC”             
(2019, art. 11). 

Diante disso, os PACs, cujas formulações ocorreram em 2019, foram solicitados à            
Reitoria e aos Campi, por meio de memorando eletrônico, Anexo F, com o objetivo              
de verificar a sua compatibilização com o Documento de Formalização da Demanda.            
Cabe destacar que esse instrumento materializa, no contexto do Ifal, uma pretensa            
contratação de serviços a qual, conforme as orientações previstas na IN nº 01/2019,             
do MPDG, deve constar no PAC vigente. 

Porém, considerando a análise das informações encaminhadas à Audint pelas          
Unidades Administrativas do Ifal, o quadro 2 vai apontar as demandas que, até             
então, não foram inseridas no plano de aquisições, com as suas devidas            
justificativas, já que elas não foram lançadas no momento da elaboração do PAC             
2020: 

Quadro 2: Demandas não previstas no PAC 
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Autuação do Processo Assunto UASG Área 
Demandante 

23041.023895/2020-21 Contratação de serviços de portaria 152815 
Maragogi  

CIMT 

23041.023895/2020-21 Contratação de serviços de portaria 152803 
Murici 

DA 

23041.023895/2020-21 Contratação de serviços de portaria 152804 
São Miguel 

Campus São 
Miguel dos 
Campos 

23041.023895/2020-21 Contratação de serviços de portaria 158382 
Satuba 

DIM 

23041.021414/2020-43 Contratação do serviço de recarga dos      
extintores de todas as unidades do Ifal 

152803 
Murici 

CIMT 

23041.021414/2020-43 Contratação do serviço de recarga dos      
extintores de todas as unidades do Ifal 

158383 
Palmeira 

CIM 



 
 

Fonte: SIPAC 

Manifestação da Gestão 

Conforme a Instrução Normativa nº 01/2019, art 2º, do MPDG, “cada Unidade de             
Administração de Serviços Gerais – UASG deverá elaborar anualmente o respectivo           
PAC”. Assim sendo, é inviável à Reitoria fazer o acompanhamento efetivo dos PACs             
de todo o Ifal. 

Quanto ao PAC da Reitoria, o processo 23041.015203/2020-71 (que trata da           
contratação de empresa especializada para realização de inventário patrimonial) não          
chegou na fase de inclusão no PAC por ainda estar na fase de planejamento,              
podendo ser (ou não) deliberada a sua contratação após a elaboração dos estudos             
preliminares e declaração de viabilidade da mesma. 

Já o processo 23041.013219/2020-40 referente à aquisição de certificado digital          
e-cpf foi inserido no PAC na data de 04/09/2020. 

No entanto, todas as unidades serão alertadas a atualizar e manter atualizados seus             
respectivos PACs procedendo às devidas inclusões, de forma justificada, e enviando           
ao Ministério da Economia. 

Análise da Auditoria Interna 

Em face da manifestação apresentada pela gestão, cabe afirmar que, conforme o            
Regimento Geral do Ifal: 
 

Art. 77. Compete ao Pró-Reitor de Administração: 
XVI. Orientar os gestores dos Campi e Campi Avançados conforme as           
políticas e diretrizes estabelecidas na forma da legislação; 
XVII. Prestar apoio e assessoria aos Campi e Campi Avançados em           
assuntos relativos à administração orçamentária, financeira, patrimonial, de        
compras e de contratos; 
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23041.021414/2020-43 Contratação do serviço de recarga dos      
extintores de todas as unidades do Ifal 

152800 
Penedo 

DA 

23041.021414/2020-43 Contratação do serviço de recarga dos      
extintores de todas as unidades do Ifal 

152802 
Piranhas 

CAM 

23041.015203/2020-71 Requisição de contratação de empresa     
especializada para realização de    
inventário patrimonial 

158147 
Reitoria 

CP 

23041.013219/2020-40 Aquisição de certificado digital e-cpf 158147 
Reitoria 

PROAD 



 
 

Diante de tais competências, tornou-se necessário dar ciência à PROAD acerca dos            
fatos narrados neste relatório, porquanto ela é revestida de poder para orientar as             
demais Unidades Administrativas do Ifal. Assim, a PROAD possui atribuição          
regimental, na esfera administrativa, para orientar e assessorar em relação a           
procedimentos, que devem ser observados na  legislação. 

Por último, a manifestação da gestão é acatada parcialmente, porque nenhum           
documento foi encaminhado, para fins de comprovação de que a mensagem de            
alerta, relativa à necessidade de manter atualizados os PACs, foi enviada aos            
Campi. Assim, consideraremos que a recomendação foi integralmente atendida         
quando obtivermos as evidências documentais. 

2.7 Divulgação do relatório do PAC, na forma simplificada, não encontrada na            
página da instituição na internet 

Em visita ao sítio da instituição na internet, em agosto de 2020, a equipe de               
Auditoria não encontrou o relatório do PAC, em formato simplificado, conforme           
dispõe a IN nº 01/2019 no § 3° do art. 8º: 

 
O relatório do PAC, na forma simplificada, deverá ser divulgado no           
sítio eletrônico do órgão ou entidade ao qual se vincular a UASG, em             
até quinze dias corridos após a sua aprovação. 
 

Assim, para cumprir os requisitos de publicidade e transparência, compete à           
instituição disponibilizar as informações referentes ao PAC conforme reza a          
legislação: de forma clara, íntegra, autêntica e atualizada. 

Manifestação da Gestão 

O PAC de todas as unidades do IFAL encontra-se disponível por meio do link              
https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/administracao/licitacoes-e-contratos/planejamento-e-ge
renciamento-de-contratacoes-pgc 

Inclusive explica-se a forma de consultar o plano de compras de cada unidade em              
tempo real. 

Argumenta-se que algumas demandas excepcionais e não previstas no PAC 2020           
estão sendo inseridas ainda no corrente ano, como as demandas relativas às            
compras de pesquisas e combate ao COVID, inviabilizando a emissão de relatórios            
do PAC de forma recorrente. 

Análise da Auditoria Interna 

Em face dos argumentos apresentados, acata-se a manifestação da Gestão.  
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3 RECOMENDAÇÕES 
 
Constatação 2.1: 
 

Recomenda-se que o departamento responsável por compras apenas inicie os          
procedimentos inerentes a uma contratação, mediante o envio do Documento de           
Formalização da Demanda pela área requisitante. Portanto, enquanto não juntado o           
instrumento de oficialização da demanda nos autos do processo, recomenda-se a           
suspensão dos trâmites da pretensa aquisição. 
 
Dentre todos os processos eletrônicos analisados, cumpre ressaltar que a          
impropriedade acerca da ausência de DFD recaiu, apenas, sobre uma contratação.           
Nesse cenário, infere-se que a falha em tela é incomum, pois os processos             
examinados nesta auditoria possuíam os seus respectivos DFDs, com exceção da           
contratação de serviço de dedetização para o campus Penedo.  

Por fim, recomenda-se o encaminhamento de documento, para fins de comprovação           
de que a mensagem de alerta, relativa à necessidade de observar os trâmites legais,              
foi enviada aos Campi. 
 

Constatação 2.2: 
 
Recomenda-se a designação formal da equipe de planejamento antes do início da            
fase de planejamento da contratação pretendida. Porém, cabe apontar que, de           
acordo com a relação de processos examinados, Quadro 1, da seção 2, não se              
revelou recorrente a tramitação de processos eletrônicos sem a portaria com           
indicação dos membros para compor a equipe de planejamento. 

Por último, recomenda-se o encaminhamento de documento, para fins de          
comprovação de que a mensagem de alerta, relativa à necessidade de observar os             
trâmites legais,  foi enviada aos Campi. 
 
Constatação 2.4: 

Tendo em vista que a manifestação da gestão foi acatada parcialmente,           
recomenda-se o encaminhamento de documento, para fins de comprovação de que           
a mensagem de alerta, relativa à elaboração do DFD, de modo adequado, foi             
enviada aos Campi. 
 

Constatação 2.5: 

Tendo em vista que a manifestação da gestão foi acatada parcialmente,           
recomenda-se o encaminhamento de documento, para fins de comprovação de que           
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a mensagem de alerta, relativa à elaboração do DFD, de modo adequado, foi             
enviada aos Campi. 
 

Constatação 2.6: 

Tendo em vista que a manifestação da gestão foi acatada parcialmente,           
recomenda-se o encaminhamento de documento, para fins de comprovação de que           
a mensagem de alerta, relativa à necessidade de manter atualizados os PACs, foi             
enviada aos Campi. 
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4 CONCLUSÃO  
 

Ao tomar em consideração as legislações vigentes, a Ação de Gestão de            
Suprimentos objetivou analisar os procedimentos iniciais de planejamento adotados,         
na Reitoria e nos Campi, para as aquisições de serviços. 

A partir dos exames realizados durante a auditoria, foram constatados eventos em            
desacordo com as Instruções Normativas 01/2019 e 05/2017, do Ministério do           
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como com a jurisprudência do          
Tribunal de Contas da União, conforme descritos na seção 2 deste relatório.            
Precisamente por isso, foram apresentadas recomendações em consonância com         
as referidas normas.  

Por meio do Memorando nº 182/2020 - REIT-Proad, de 30 de setembro de 2020, a               
Proad encaminhou as evidências de implementação e informações complementares         
que restavam pendentes para considerarmos atendidas as recomendações emitidas         
neste relatório. 

Por fim, cumpre destacar que o Ifal tem envidado esforços com intuito de se adequar               
aos parâmetros estabelecidos nas legislações supracitadas. Assim, apresenta-se o         
Relatório Final de Auditoria para ciência da gestão. A equipe de auditoria estará             
disponível através de e-mail ou telefone para prestar quaisquer esclarecimentos em           
relação aos registros apresentados. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Adriana Lins de Gusmão Vila Nova 
Auditora 

 
Jefferson Gerlânio do Nascimento 

Auditor 
 

José Emiliano dos Santos 
Auditor 

 
Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto 

Auditora Chefe 
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