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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE N° 04/2017

REFERENCIAL DE CONTROLES INTERNOS NA GESTÃO DE LICITAÇÕES

I. OBJETIVO

Orientar os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual quanto à adoção de
controles internos que contribuam para a gestão eficiente e eficaz da área de
licitações.

II. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Lei Federal n° 8.666/1993; Lei Estadual n° 9.433/2005; Instrução Normativa
Conjunta MP/CGU n° 01, de 10/05/2016; Referencial Básico de Governança
Aplicada a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo TCU em
2014; Documento TCU "Riscos e Controles nas Aquisições" (2014); Acórdão TCU n°
2.622/2015; Orientações Técnicas AGE n°s 07/2015 - Dispensa; 08/2015 -
Inexigibilidade; 03/2016 - Pregão; e 04/2016 (Revisão 1) - Convite e 01/2017 - Guia
Referencial dos Controles Internos da Gestão.

III. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. Esta Orientação Técnica (OT) é parte integrante do Guia Referencial dos
Controles Internos da Gestão (GRCI), apresentado na OT AGE n° 01/2017, que
orienta os órgãos da Administração Pública Estadual quanto à estruturação dos
controles internos e à implementação de modelo de análise e gestão de riscos.

2. A realização de licitações constitui-se num conjunto de processos estratégicos
comuns aos diversos órgãos e entidades públicas.

3. A adoção e o compartilhamento de práticas de controle interno ou medidas de
controle primário contribuem para a redução do risco1 na realização de processos
licitatórios, na medida em que reforça a primeira linha de defesa2, propiciando:

a) uniformidade de procedimentos;

b) redução de custos operacionais;

c) melhoria da qualidade do gasto; e

d) maior controle e transparência dos processos.

1 Vide Orientação Técnica - OT AGE n° 01/2017 - Guia Referencial dos Controles Internos da
Gestão.

2Nos termos do preconizado pelo Instituto dos Auditores Internos - IIA/COSO.
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4. Entende-se como "medidas de controle primário" aquelas ações e atividades
realizadas pela primeira linha de defesa, ou seja, pelos servidores e gestores
responsáveis pela execução dos processos que gerenciam (controles operacionais
aplicados por quem executa e se responsabiliza pelo processo).

5. As práticas de controle interno na área de licitações, descritas nesta OT, estão
lastreadas nos componentes propostos pelo COSO3 - e envolvem mecanismos de
controle em cada uma das seguintes etapas do processo de aquisições públicas:

5.1 Fase interna: é a etapa de planejamento da aquisição, que recebe como insumo
uma necessidade de negócio e gera como saída um edital completo, incluindo o
Termo de Referência (TR) ou projeto básico para contratação. Inicia-se com a
solicitação fundamentada da aquisição, passando pela estimativa de valor, indicação
e reserva orçamentária, análise jurídica, autorização para abertura, designação da
comissão de licitação, elaboração do edital e sua divulgação.

5.2 Fase externa: é a etapa de seleção do fornecedor, que recebe como insumo o
edital completo e gera como saída um contrato. Compreende a convocação dos
licitantes, a classificação das propostas, a habilitação dos concorrentes, a etapa
recursal e, finalmente, a homologação e adjudicação do vencedor do certame.

6. Uma descrição mais detalhada sobre cada um dos componentes do COSO -
ambiente de controle; avaliação de risco; atividades de controles internos;
informação e comunicação; e monitoramento - pode ser consultada na Instrução
Normativa Conjunta MP/CGU n° 01/2016 (art. 11).

7. As práticas de controle interno aqui recomendadas são complementares às
prescrições instituídas legalmente, em especial aquelas estabelecidas pela Lei
Estadual n° 9.433/2005, e devem ser adaptadas ao porte e especificidades de cada
órgão/entidade, e ao vulto e complexidade do objeto.

IV. REFERENCIAL DE CONTROLE NAS LICITAÇÕES

Para que a área de licitações atue de forma a cumprir os requisitos de controle, de
acordo com as considerações e princípios aqui estabelecidos, é indicada a
implementação, sempre que possível, das seguintes práticas4:

A) Quanto ao Ambiente de Controle:

1. Existência de uma área (Coordenação de Licitações ou similar), formalmente
instituída, com competência para fazer o acompanhamento e o monitoramento de
todos os processos licitatórios da unidade, com pessoal em quantidade e perfil
adequados ao volume e especificidades dos órgãos, além de assessorar as áreas
técnicas na elaboração dos Termos de Referência (TRs). As atividades dessa

o

"Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada" emitido pelo Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO).
4Segregadas por componentes do COSO.
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Coordenação não devem se confundir com as da Comissão de Licitação, que
executa as licitações propriamente ditas.

2. Elaboração de um Plano Anual de Aquisições, aprovado pela alta
Administração, com base nos programas, projetos e atividades executadas pelo
órgão, visando a adequação à disponibilidade orçamentária. Essa medida visa
também o planejamento tempestivo das fases internas dos processos licitatórios,
inclusive com relação aos serviços de caráter contínuo com avaliação quanto à
possibilidade e conveniência da prorrogação dos contratos em andamento.

3. Centralização, sempre que possível, das aquisições de bens e serviços das
diversas unidades, de modo a obter ganhos de escala e melhores condições de
negociação com os fornecedores.

4. Instituição de Código de Conduta na relação com os licitantes, a fim de inibir
comportamentos e ações que atentem contra os princípios da Administração
Pública.

5. Instituição, sempre que possível, de política de rotatividade de parte da
Comissão de Licitação (a cada 2 anos, por exemplo).

6. Realização de audiência pública, nos casos de licitações que envolvam
aquisições complexas e de caráter inovador, a fim de que a organização possa
colher informações do mercado para elaborar a melhor solução.

7. Nas contratações/aquisições de maior vulto e complexidade, antes da
elaboração do TR deve ser feita uma análise preliminar, de forma a verificar a sua
viabilidade técnica e econômica, submetida à aprovação da alta administração.

8. Instituição de comissão técnica para auxiliar a Comissão de Licitação nas
decisões relativas às aquisições de maior vulto e complexidade, em especial
aquelas da modalidade técnica e preço.

9. Promoção de programa contínuo de capacitação sobre aquisições, com
disseminação interna e sistemática das principais causas que podem ensejar
situações de fuga ao procedimento licitatório, de modo a alertar os demandantes
sobre esses riscos e prevenir sua ocorrência (fracionamento; justificativa
inadequada; simulação de cotações; conluio; direcionamento via cláusulas abusivas
dos editais; atraso no processo licitatório etc).

10. Comissão de Licitação com perfil técnico adequado,
composta por servidores efetivos e devidamente capacitados.

B) Quanto às Atividades de Controle Interno:

11. Elaboração do Termo de Referência (TR) pela área técnica demandante, com
apoio necessário da Coordenação de Licitações, por servidor com perfil e
conhecimento do objeto a ser licitado, visando a utilização de parâmetros técnicos
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para estimar quantitativos, levantar preços referenciais e definir critérios objetivos
para avaliar e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.

12. Nas aquisições/contratações onde há alternativas de solução (por exemplo,
entre locação e aquisição, entre com ou sem manutenção/garantia) a opção
escolhida deve ser devidamente justificada sob o ponto de vista técnico, de
economicidade, de conveniência e oportunidade.

13. Manutenção, na Coordenação de Licitações ou similar, de controle
centralizado de todas as licitações realizadas, contendo, em meio digital, além do
edital completo, outras informações, devidamente atualizadas, tais como atas das
sessões, recursos, vencedores, valores adjudicados etc.

14. Manifestação expressa do responsável pela área demandante quanto à opção
escolhida de parcelamento ou não da solução, considerando viabilidade técnica,
econômica, ganho de escala e melhor aproveitamento do mercado e ampliação da
competitividade.

15. Utilização de edital padrão elaborado pela Procuradoria Geral do Estado
(PGE/BA) quando disponível e, não existindo, elaborar o edital a partir da minuta do
edital matriz disponibilizado no site da PGE/BA.

16. Edição de normativo interno estabelecendo procedimentos para elaboração de
estimativa de preços, considerando as prioridades das fontes de referências
utilizáveis.

17. O técnico responsável pela elaboração do TR e coleta de preços, com base no
seu necessário conhecimento do negócio/objeto da licitação, deve se manifestar
expressamente pela adequação do preço estimado da contratação aos preços de
mercado, não se atendo unicamente à média aritmética dos preços coletados, de
forma a evitar cotações acima do mercado apresentadas pelas empresas cotadas.

18. Aprovação formal do TR e do preço referencial por superior hierárquico dos
servidores que os elaboraram (princípios da segregação de funções e da
responsabilização conjunta).

19. Em processo de dispensa de licitação fundamentado no inciso II, do art. 59, da
Lei Estadual 9.4333/2005 (aquisições de pequeno valor), utilização preferencial do
Pedido de Cotação Eletrônica (PCE) através do site Comprasnet.ba.

20. Implementação de normativos internos que complementem os procedimentos
previstos no Sistema Estadual de Administração (SEA/Saeb) para a área de
licitações, adequando-os às especificidades do órgão.

21. Antecipação dos processos licitatórios de modo a evitar sua realização muito
próxima ao término dos contratos e correr risco de contratação por dispensa tendo
por justificativa a emergência.

22. A prorrogação ou não de contratos de caráter contínuo deve ser justificada
quanto à vantajosidade, possibilidade ou conveniência de prorrogar ou licitar.
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23. Priorização da utilização de pregão eletrônico nas aquisições de bens e
serviços comuns, nos termos da Lei Estadual n° 9.433/2005, e justificativa expressa
em caso de opção pelo pregão presencial ou por outra forma de aquisição.

24. Adoção da prática de o Pregoeiro encaminhar expediente ao gestor da sua
unidade, solicitando instauração de processo administrativo para apuração dos
casos em que o arrematante da fase de lances desistir de sua proposta, seja pelo
não envio da proposta e/ou dos documentos de habilitação, seja por solicitação
formal de desistência, indicando conduta e evidências de infração ao art. 184 da Lei
Estadual 9.433/2005 e documentar o ocorrido na ata de julgamento do pregão.

25. Atenção às recomendações da PGE/BA ou do órgão de assessoramento
jurídico de sua unidade, justificando nos autos do processo, no caso de adoção de
procedimento diverso do indicado pela área jurídica.

26. Revisão do processo licitatório, antes da homologação da licitação, por
servidor que não tenha participado da condução do certame, através da adoção de
instrumento de checklist que contemple a verificação dos procedimentos legais e os
demais necessários ao regular andamento das licitações.

C) Quanto à Informação e Comunicação:

27. Divulgação do Plano Anual de Aquisições para todas as partes interessadas.

28. Difusão entre os servidores envolvidos (Coordenador de Licitação e gestores
de áreas demandantes) dos procedimentos previstos no Sistema Estadual de
Administração (SEA/Saeb) para esta área.

29. Divulgação interna e entre os fornecedores dos canais institucionais para
receberem denúncias sobre impropriedades na execução dos processos licitatórios,
sob a responsabilidade das unidades setoriais de Ouvidoria.

30. Estabelecimento da prática da unidade setorial de Ouvidoria dar conhecimento
por escrito à Coordenação de Licitações e à direção superior de qualquer registro de
irregularidade envolvendo os processos licitatórios.

31. Adoção formal de procedimento de o Presidente da Comissão de Licitação dar
imediata ciência, por escrito, ao Coordenador de Licitações, dos incidentes e
ocorrências da licitação que possam prejudicar o andamento da aquisição
pretendida.

D) Quanto à Avaliação de Risco e Monitoramento:

32. Acompanhamento periódico, pela alta administração, da execução do Plano
Anual de Aquisições para correção de desvios.

33. Inclusão, dentre as atividades das Coordenações de Controle Interno (CCIs) e
unidades equivalentes, do monitoramento do Plano Anual de Aquisições.
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34. Inserção nos Planos de Ação das CCIs e unidades equivalentes de inspeções
planejadas com base nos checklists contidos nas Orientações Técnicas da AGE
para análise de conformidade das licitações, em especial daquelas de maior
relevância material e estratégica.

TatfèrtéfÃTves Lessa
Coordenador I

Aprovada bor:

Luis Augusto Peixoto Rocha
Auditor Geraldo Estado
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