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9 – CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

9.1. Tratamento de determinação e recomendações do TCU  

 

Quadro 9.1.1.  Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

 
    

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

                                                       SEM OCORRÊNCIAS 

Descrição da determinação/recomendação 

 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 
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9.2 Tratamentos de recomendações do órgão de controle interno 

Quadro 9.2.1.  Recomendações da CGU e  Medidas adotadas. 

Caracterização da recomendação da CGU 

Exercício Processo Relatório Item Data do Relatório 

2015 201601801 201601801 1.1.1.1 26/10/2016 

Constatação 

1.1.1.1.Constatação: Utilização indevida do critério “menor preço por lote” em julgamento de 

pregões instaurados pela Entidade, gerando um sobrepreço de R$40.407,95 e limitando a 

competitividade dos certames.                                           

Descrição da recomendação 

Recomendação 1 - Observar nas próximas licitações a modalidade “menor preço por item”, salvo 

ocasião excepcional plenamente justificada, visando obter maior economicidade nas aquisições, 

com propostas mais vantajosas para administração decorrentes da ampliação da concorrência. 

Medidas adotadas pelo SENAR/PA 

O Presidente do Conselho Administrativo do SENAR/PA, expediu em 13 de janeiro de 2017 o 

memorando de nº 002/2017 circular aos responsáveis pela condução dos certames licitatórios, para 

que de imediato ao realizar os próximos certames licitatório, seja acatada a modalidade “menor 

preço por item”, salvo ocasião que exista justificativa que indique a utilização de outro 

procedimento mais adequado. 

 

Caracterização da recomendação da CGU 

Exercício Processo Relatório Item Data do Relatório 

2015 201601/01 201601801 1.1.1.2 26/10/2016 

Constatação 

1.1.1.2. Constatação: Ausência de pesquisa prévia de preços, credenciamento indevido de 

empresa e falta de detalhamento dos valores contratados por item, na condução do Pregão 

Presencial nº 004/2015 e celebração do respectivo contrato de fornecimento.                                            

Descrição da recomendação 

Recomendação 1 – Elaborar instrução de serviços ou documento equivalente que detalhe o 

Regulamento de Licitações da Entidade, listando os procedimentos a serem utilizados na 

condução de seus processos licitatórios, visando inclusive à mitigação dos riscos inerentes aos 

certames. 

Medidas adotadas pelo SENAR/PA 

O Presidente do Conselho Administrativo do SENAR/PA, baixou a Instrução de Serviços nº 

002/2016 de 12/12/2016 aprovada em 13 de janeiro de 2017 decisão 001/2017 AD 

REFERENDUM DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, que regulamenta os procedimentos a 

serem utilizados na condução dos processos licitatórios no âmbito do SENAR/PA , e determinou 

aos setores desta Regional, envolvidos com os certames licitatórios, que adotem todas as 

providências pertinentes para o fiel cumprimento da referida Instrução de Serviços. 
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Caracterização da recomendação da CGU 

Exercício Processo Relatório Item Data do Relatório 

2015 201601801 201601801 1.2.1.1 26/10/2016 

Constatação 

1.2.1.1 Constatação: Irregularidades na condução de processos de dispensa de licitação e 

aquisições de produtos por compras diretas, em que pese a existência de contrato celebrado para o 

mesmo objeto, nas aquisições efetuadas por dispensa de licitação.                                            

Descrição da recomendação 

Recomendação 1 – Proceder a atualização da Instrução de Serviços nº 02/ de 20 de  setembro de 

2016; 

Recomendação 2 -  Atentar para a data de emissão de documentos na condução dos processos de 

dispensa de licitação; 

Recomendação 3 – Proceder o adequado levantamento de sua demanda evitando a aquisição de 

bens por intermédio de dispensa de licitação, quando vigente contrato para fornecimento de objeto 

semelhante. 

Medidas adotadas pelo SENAR/PA 

Com relação a Recomendação 1  - O Superintendente do SENAR/PA , procedeu a devida 

atualização da Instrução de Serviços que Regulamenta os procedimentos para compras e ou 

contratações de serviços no âmbito do SENAR/PA, a qual foi aprovada na  66ª. Reunião do 

Conselho Administrativo em 13/10/2016. O Presidente do Conselho Administrativo determinou a 

imediata aplicação da Instrução de Serviços nº 001/2016. 

Com relação a Recomendação 2  -  O Presidente do Conselho Administrativo expediu 

memorando nº 067/216, ao  responsável pelo setor de compras, para que adote a Instrução de 

Serviços nº 001/2016, determinando ainda, que atente para as datas de emissão de documentos na 

condução dos processos de dispensa de licitação afim de que atendam os preceitos da IN, e a 

organização do processo, que deverá ser sempre em ordem cronológica. 

Com relação a Recomendação 3  - O Presidente do Conselho Administrativo expediu memorando 

nº 001/2017 de 13/01/2017,  destinados aos responsáveis pelos setores Técnico e Administrativos 

para que procedam um melhor planejamento dos materiais a serem utilizados, inclusive com 

definição de quantidades e especificações pertinentes. 

 

 

9.3. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 

disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993 

Não se Aplica.  

As contratações de obras, serviços, compras e alienações do SENAR são precedidas de licitação 

obedecidas pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos – RLC, aprovado pela 

Resolução nº 001/CD de 22/02/2006, e IS nº 002/2016 de 12/12/2016. 


