
 

 

 

Relatório de Auditoria nº 3/2022 

CONCLUSÕES DA AUDIN 

O escopo desta auditoria abrangeu a análise de 43 contratações. 

No que diz respeito à gestão e fiscalização contratual, foram 

analisados, em valores anuais, contratos que somam R$ 

19.940.847,10.  

De maneira geral, foi verificado um ambiente de controle 

satisfatório no que tange à celebração e à execução dos contratos do 

CNMP, sendo o processo constituído de controles administrativos 

eficientes e tempestivos. 

A atuação dos gestores e fiscais de contrato foi capaz de garantir 

uma boa execução contratual no CNMP. 

Não foram detectadas irregularidades na gestão dos contratos 

analisados, apenas inconformidades e impropriedades.  

Uma importante constatação da auditoria diz respeito à falha na 

segregação de funções entre gestores e fiscais de contratos, fato que 

pode ocasionar riscos ao CNMP, em especial, a partir da vigência da 

Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).  

Foi verificada também a necessidade de maior controle na 

verificação dos pagamentos retroativos em processos de repactuação, 

além da importância de se promover capacitações, instrutorias e ações 

de disseminação de conhecimento entre gestores e fiscais de contrato. 

 
 

RESULTADOS 
 

18 recomendações e 4 orientações às unidades: 

 

Secretaria-Geral; Secretaria de Administração; Secretaria de 

Comunicação Social e Assessoria de Cerimonial e Eventos.  

 

Frisa-se, como importante resultado desta ação, além das 

recomendações apresentadas no relatório, a melhoria do ambiente de 

controle relacionado à gestão/fiscalização contratual, como o 

andamento de processos que estavam parados e a correção de falhas e 

inconformidades ainda durante os trabalhos.  

OBJETIVO DO 

TRABALHO 

Avaliar a adequação e a 

legalidade dos contratos 

celebrados pelo CNMP, dos 

termos aditivos, bem como 

a atuação dos gestores e 

fiscais de contratos, com 

foco nos controles internos 

instituídos, no cumprimento 

dos normativos internos e 

da legislação pertinente. 

 

ESCOPO 

• Legalidade dos contratos 

firmados pelo CNMP;   

• Conformidade dos 

termos aditivos firmados 

pelo CNMP;  

• Conformidade do 

recebimento do objeto;  

• Conformidade e 

eficiência da gestão e 

fiscalização contratuais;  

• Ambiente de controle 

relacionado às contratações; 

• Quantitativo (%) de 

execução de contratos sob 

demanda; 

• Fracionamento da 

despesa; 

• Segregação de funções; 

• Capacitação; e  

• CIGAM. 

 

 

A abordagem desta ação de 

auditoria foi essencialmente 

sob o aspecto da 

conformidade, englobando 

tanto a análise de fatos a 

posteriori como de ações 

concomitantes à execução 

da auditoria.  


