
 

 

 

 

 

 
 

 
RELATÓRIO Nº 201800521 
 
 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 
 

Auditoria Anual de Contas do 
Laboratório Nacional 
Agropecuário de Goiás 
Lanagro – GO 
Referência: exercício 2017. 
 
 
O trabalho teve como objetivo 
avaliar: a conformidade do 
relatório de gestão elaborado 
pela Unidade; os resultados 
quantitativos e qualitativos da 
gestão; a gestão da força de 
trabalho, a gestão das 
transferências concedidas à 
Unidade; a gestão das compras e 
contratações realizadas; a 
política de acessibilidade e os 
indicadores da Unidade. 

 

 POR QUE O TRABALHO foi 
realizado? 
 
O trabalho foi realizado em observância à Decisão 
Normativa – TCU nº 163, de 6 de dezembro de 
2017, respeitando o escopo definido em ata de 
reunião firmada entre a Controladoria Regional da 
União no Estado de Goiás e a Secretaria de 
Controle Externo no Estado de Goiás – SECEX-GO 
(TCU), com vistas a apresentar os resultados dos 
exames realizados sobre a prestação de contas 
anual do Lanagro-GO, em relação ao exercício de 
2017. 

 

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Os exames realizados apresentaram as seguintes 
constatações: a inexistência de adaptações para 
tornar acessíveis as instalações físicas do Lanagro-
GO a pessoas portadoras de necessidades 
especiais; a sobreposição de papéis na gestão dos 
contratos do órgão; a extrapolação do prazo de 
cinco dias úteis para pagamento de pequenas 
despesas e a ausência de Plano de Gestão de 
Logística Sustentável. 
 
As recomendações formuladas foram as seguintes: 
executar as obras relativas às adaptações de 
acessibilidade exigidas pela legislação vigente; 
designar servidores distintos para as funções de 
fiscal administrativo e gestor dos contratos do 
Lanagro-GO, assegurando a segregação entre as 
atividades de gestão e de fiscalização contratual; 
adotar medidas, nas etapas de ateste e 
recebimento definitivo de bens e serviços, de 
modo que o ato administrativo coincida com o 
calendário estabelecido pela Coordenação-Geral 
de Orçamento e Finanças – CGOF/DA da Secretaria 
Executiva do Mapa para realizar a emissão de 
Previsão Financeira (PF), mitigando o risco dos 
pagamentos de notas fiscais abaixo de R$ 8.000,00 
acima do prazo legal de cinco dias úteis 
estabelecido no art. 5º, § 3º, da Lei 8.666/1993; e 
elaborar o Plano de Gestão de Logística 
Sustentável – PLS, em cumprimento ao art. 16, do 
Decreto nº 7.746/2012.  
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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Superintendente da CGU/GO,  

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201800521 e consoante 

o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de 6 de abril 

de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas 

anual apresentada pelo Laboratório Nacional Agropecuário de Goiás – Lanagro, em 

relação ao exercício de 2017. 

 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11 de abril a 6 de maio de 2018, 

não havendo qualquer restrição à realização dos exames, os quais se desenvolveram por 

meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 

sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, tudo 

isso em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

 

Após o envio do Relatório Preliminar de Auditoria realizou-se, em 6 de julho de 2018, 

Reunião de Busca Conjunta de Soluções na sede do Lanagro/GO com vistas a oportunizar 

discussão a respeito das recomendações propostas por este órgão de controle interno. Ao 

final da reunião, foram mantidas as argumentações e decidiu-se pela viabilidade das 

recomendações. 

 

O relatório de auditoria encontra-se dividido em duas partes: resultados dos trabalhos, 

que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e achados de auditoria, que 

contêm o detalhamento das análises realizadas. Constitui-se, assim, em subsídio ao 

julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

Conforme o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 13 de 

março de 2018 entre a Controladoria Regional da União no Estado de Goiás (CGU) e a 



 

Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás – SECEX-GO (TCU), foram efetuadas 

as seguintes análises: 

 

I – Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora da 

conta (UPC), da conformidade de normas e orientações que regem a elaboração das peças 

exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU 63/2010 com as normas que regem a 

elaboração de tais peças; 

 

II – Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, com ênfase no 

resultado das atividades finalísticas do Laboratório, considerando os indicadores de 

produtos entregues pelo Lanagro/GO, especificamente os indicadores de eficiência – 

custo efetivo da análise laboratorial e de eficácia – índice de realização da demanda e de 

utilização dos recursos recebidos; 

 

III – Avaliação da gestão de pessoas contemplando a adequabilidade da força de trabalho 

da Unidade frente às suas atribuições; 

 

IV – Avaliação da gestão das transferências concedidas mediante convênio, contrato de 

repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros 

acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, quanto à: 

 

a) a atuação da UPC para: 

i. garantir que, na fase de concessão, os instrumentos reúnam 

requisitos afins com os objetivos da ação governamental; 

ii. fiscalizar a execução do objeto da avença, inclusive quanto à 

utilização de verificações físicas e presenciais; 

iii. analisar a prestação de contas dos convenentes ou contratados. 

b) a suficiência das estruturas de pessoal e tecnológica para a gestão das 

transferências; 

c) a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

pela UPC relacionados à gestão das transferências. 

 

V – Avaliação da gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à: 

 

a) regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições 

feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação; 

b) utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens 

e na contratação de serviços e obras; 

c) qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade 

de compras e contratações. 

 

VI – Avaliação da política de acessibilidade da unidade auditada, especialmente em 

relação às medidas adotadas para cumprimento das exigências da Lei nº 10.098/2000, do 

Decreto nº 5.296/2004 e das normas técnicas da ABNT aplicáveis; 

 

VII – Avaliação da observância, pela unidade prestadora da conta, da ordem cronológica 

dos pagamentos estabelecida pelo art. 5º da Lei nº 8.666/1993. 

 

Nesse sentido, o resultado das análises realizadas acerca dos temas integrantes do escopo 

de auditoria definido estão a seguir registrados: 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Conforme a base normativa editada, verificou-se que o relatório de gestão do Lanagro, 

exercício 2017, considerados o negócio da unidade, a natureza jurídica, o rol de 



 

responsáveis, demais relatórios, pareceres, declarações e informações suplementares, 

atendeu aos parâmetros de estruturação estipulados pela Instrução Normativa – TCU nº 

63/2010 e pela posterior regulamentação da Portaria TCU nº 65/2018. 

 

Quanto ao rol de responsáveis, à vista das informações constantes do relatório de gestão 

da unidade e atestadas no âmbito do próprio sistema informatizado mantido pela Corte de 

Contas, verificou-se que os servidores indicados pelo Lanagro-GO correspondem, de 

fato, àqueles que foram responsáveis por atos de gestão ao longo do exercício 2017, 

estando o procedimento conforme os dispositivos da Instrução Normativa – TCU nº 

63/2010 e Decisão Normativa nº 163, bem como alinhado às orientações do referido 

sistema informatizado e-Contas. 

 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Dado o contexto de estrutura organizacional ocupado pelo Lanagro-GO, bem como em 

virtude de acordo formalizado entre as unidades técnicas do Ministério da Transparência 

e Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União, a análise sobre os 

resultados da gestão da unidade abordou os seus aspectos gerais, dando ênfase ao 

resultado de suas atividades finalísticas. 

 

Nesse contexto, a avaliação ateve-se aos objetivos anuais traçados pelo Lanagro-GO, os 

quais se categorizaram em três eixos de ações, quais sejam: 

 

a) ações relacionadas ao plano plurianual – PPA; 

b) ações relacionadas aos objetivos da qualidade e plano operativo anual – POA; 

c) ações relacionadas aos indicadores de desempenho. 

 

Quanto às ações relacionadas ao plano plurianual, cumpre esclarecer que ao Lanagro-GO 

coube executar as ações propostas segundo o processamento de descentralização 

orçamentária gerenciado pela Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários – 

CGAL, unidade diretamente responsável pela programação operacional, orçamentária e 

financeira dos Laboratórios Nacionais Agropecuários. 

 

Nessa perspectiva, no PPA – ciclo 2016-2019, a Rede Lanagro, por intermédio da CGAL, 

integrou o Programa 2028: Defesa Agropecuária, sendo os Laboratórios Nacionais 

Agropecuários inseridos no Objetivo 1052, que por sua vez estipulou a meta de executar 

os projetos prioritários de modernização da infraestrutura dos Lanagros e ainda elencou 

outras três iniciativas estruturantes. 

 

Nesse contexto, verificou-se que o Lanagro-GO não cumpriu o objetivo de executar as 

ações relacionadas ao plano plurianual, especificamente em virtude de contingenciamento 

orçamentário imposto à CGAL, o que implicou na redefinição da meta mediante a 

priorização de projetos emergenciais, razão pela qual o empenho em favor da unidade de 

Goiás contemplou somente recursos destinados à execução de adaptações em sua sede 

física, relativas ao controle e prevenção de incêndios. 

 

Quanto às ações relacionadas aos objetivos da qualidade e plano operativo anual – POA, 

o Lanagro-GO apresentou desempenho satisfatório, notadamente em virtude da 

implantação e monitoramento das ações pertinentes ao sistema de gestão da qualidade, e 

também pela execução das principais ações de custeio programadas para o exercício, o 

que demonstrou a efetividade e coerência existentes entre o planejamento das despesas e 

a descentralização do crédito. 

 

Quanto às ações relacionadas aos indicadores de desempenho, verificou-se que o 

Lanagro-GO cumpriu, consoante o planejamento da CGAL, o objetivo de mensurar cinco 



 

indicadores estratégicos comuns à toda Rede Lanagro e, adicionalmente, instituiu o 

indicador de custo analítico, dedicado a mensurar a economicidade relativa ao custo das 

análises realizadas pela unidade. 

 

Os resultados decorrentes dessas ações estão apresentados nos quadros abaixo: 

 

Quadro - Indicadores estratégicos. 

Item Indicador 
2017 

Meta Resultado 

1 Percentual de cumprimento do acordo de envio de amostras 80% 106% 

2 Percentual de amostras processadas 95% 88% 

3 Percentual dos questionários de satisfação respondidos 23% 40% 

4 Número de interações registradas com entidade de referência 03 24 

5 
Percentual de processos de aquisição e contratação finalizados dentro do 

prazo estabelecido 
75% 68% 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

Quadro - Indicadores estratégicos. 
Produto Custo analítico previsto – R$ Custo analítico efetivo – R$ 

Amostra analisada 547,60 648,95 

Ensaio realizado 40,84 35,90 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

De modo geral, em relação ao seu desempenho estratégico, o Lanagro-GO apresentou 

resultado satisfatório, com destaque para o nível de interações com entidades de 

referência nacionais e internacionais, atividade dedicada ao intercâmbio do conhecimento 

e necessária para se alcançar credibilidade internacional aos resultados analíticos emitidos 

pela unidade. 

 

Não obstante, os resultados também demonstraram a necessidade de aprimoramento 

quanto aos fluxos internos da área finalística da unidade, notadamente em relação ao 

descompasso entre o planejamento e execução do quantitativo de exames, a relativa 

morosidade dos processos de aquisição e contratação de insumos e a extrapolação de 

prazos de realização de exames em virtude de contingências. 

 

2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A análise da gestão de pessoas da unidade prestadora de contas objetivou avaliar o nível 

de conformidade de sua força de trabalho frente as suas atribuições, notadamente quanto 

à suficiência dos aspectos quantitativos e qualitativos da estrutura de pessoal com atuação 

no âmbito da área finalística do Lanagro-GO. 

 

Nesse contexto, verificou-se que, ao final do exercício 2017, o Lanagro-GO dispunha de 

força de trabalho composta por oitenta servidores ativos, sendo 72 servidores de carreira, 

seis servidores vinculados à Companhia Nacional de Abastecimento – Conab e dois 

servidores vinculados à Agência Goiana de Defesa Agropecuária – Agrodefesa. 

 

O gestor relatou que a força de trabalho à disposição da unidade vem sendo afetada nos 

últimos anos pelo aumento do número de aposentadorias de servidores e do número de 

servidores que já recebem o chamado abono de permanência. Além disso, expectava-se 

que durante o exercício de 2018, outros servidores requereriam a aposentadoria para não 

serem atingidos pela chamada reforma da previdência. 

 

Cumpre esclarecer que a gestão de pessoal do quadro efetivo do Lanagro-GO é realizada 

pelo Serviço de Gestão de Pessoas da SFA-GO, cuja atribuição engloba o rol de atividades 

pertinentes aos atos de pessoal, tais como: admissão, concessão de aposentadoria e pensão 



 

civil e desligamento de servidor, de modo que as informações acerca desses dados 

integram o relatório de gestão da Secretaria Executiva do Mapa. 

 

Em relação aos servidores ingressos e egressos no exercício, considerados os rotineiros 

atos de movimentação de servidores, como remoção, cessão, requisição, vacância e 

aposentadoria, apurou-se, durante o exercício, o decréscimo de dois servidores na força 

de trabalho da unidade. Além disso, o gestor informou que ao longo do exercício não 

houve a contratação de estagiário e que esteve vigente o contrato de locação de mão de 

obra na área de apoio administrativo, contando com treze colaboradores. 

 

O diagnóstico do panorama da força de trabalho da unidade ainda revelou a falta de 

servidores aptos a ocupar postos de substituição de titulares de função de confiança em 

diferentes setores, circunstância que dificulta a garantia de segregação de função em toda 

a organização administrativa, expondo a deficiência quantitativa da força de trabalho da 

unidade frente as suas atribuições institucionais. 

 

De todo modo, apesar do reduzido contingente de recursos humanos da unidade, 

verificou-se que 81% da força de trabalho está alocada em sua área fim, situação que 

revela a preocupação do gestor em dotar a área finalística de condições técnicas 

satisfatórias ao desenvolvimento e promoção do suporte laboratorial adequado aos 

programas, ações e objetivos estratégicos do órgão. 

 

Em contrapartida, a reduzida força de trabalho alocada na área meio constituiu-se em uma 

fragilidade da unidade prestadora de contas, uma vez que motivou a locação de mão de 

obra necessária ao apoio administrativo e a transferência das atividades afetas à área de 

gestão de pessoas do Lanagro-GO para o Serviço de Gestão de Pessoas da 

Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás – SFA/GO. 

 

Diante das dificuldades estabelecidas e no intuito de mitigar os efeitos da carência de 

força de trabalho, o Lanagro-GO atuou em duas frentes, contemplando especificamente a 

sua área finalística, sendo uma delas caracterizada pela departamentalização de sua área 

analítica, o que resultou no agrupamento de atividades esparsas em unidade especializada 

dentro da organização, e a outra ação esteve ligada à otimização do desempenho da equipe 

mediante a execução do programa de capacitação do órgão. 

 

2.4 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

O conjunto de indicadores de desempenho adotado pela unidade prestadora de contas, 

composto por seis índices, sendo cinco deles comuns à toda Rede Lanagro e um deles 

adaptado às particularidades da unidade sediada no Estado de Goiás, passou pela 

avaliação da equipe especificamente quanto aos critérios de completude, 

comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade. 

 

Nesse contexto, verificou-que que os indicadores medidos pela unidade expuseram, de 

fato, os aspectos qualitativos e quantitativos relacionados especificamente à eficiência e 

eficácia da atividade finalística da instituição, traduzida pela realização de análises 

laboratoriais em amostras de diferentes produtos provenientes de ações de inspeção, 

fiscalização e defesa do MAPA. 

 

De modo geral, em virtude dos testes e análises realizadas, verificou-se que os indicadores 

de desempenho medidos pela unidade alcançaram o propósito a que se destinavam, 

notadamente quanto à completude de todos eles, restando patente a capacidade de 

representação, com a maior proximidade possível, das situações que a unidade pretendeu 

conhecer e posteriormente tratar. 

 



 

A satisfação do critério de utilidade dos indicadores de desempenho veio a se materializar 

mediante os resultados apresentados, todos eles capazes de retroalimentar o processo de 

tomada de decisão gerencial, e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na 

gestão, a exemplo da necessidade detectada de se melhorar o fluxo do setor de compras 

da unidade. 

 

Dadas as características da atividade finalística da unidade prestadora de contas, 

verificou-se que os critérios de acessibilidade e economicidade dos indicadores são 

atendidos sem maiores dificuldades, haja vista a simplicidade e facilidade de obtenção 

dos dados e de compreensão dos resultados pelo público em geral, sendo que essa 

metodologia, quando exigiu algum dispêndio financeiro, mostrou-se proporcional ao 

custo associado ao proposto fenômeno-objeto. 

 

De fato, os dados coletados para a composição do cálculo dos indicadores de desempenho 

têm características simples e permanentes, formados basicamente por atividades de rotina 

administrativa e técnica do órgão, cenário que permite a sua medição ao longo do tempo, 

dando causa à estabilidade exigida pelo critério da comparabilidade. 

 

Verificou-se também que as fontes dos dados utilizados para o cálculo dos indicadores de 

desempenho, ou seja, o setor administrativo e os núcleos laboratoriais que compõem a 

unidade auditada, possuem todos os seus procedimentos submetidos ao monitoramento e 

controle do sistema de gestão da qualidade, o que imprime a confiabilidade dos dados, da 

metodologia escolhida para a coleta, do processamento e a sua consequente divulgação. 

 

Por fim, verificou-se acerca da inexistência de indicador estratégico referente à dimensão 

temporal do índice de eficiência da unidade, traduzida pela tempestividade dos exames 

laboratoriais realizados pelo Lanagro-GO. Contudo, o gestor informou acerca de 

planejamento, elaborado pela equipe de gestão estratégica da Rede Lanagro, 

contemplando a implantação e a utilização do respectivo indicador de desempenho 

temporal a partir do exercício 2018. 

 

2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Conforme os levantamentos e as pesquisas realizadas no âmbito dos sítios eletrônicos do 

TCU e da CGU, verificou-se que a referida Corte de Contas não expediu, durante o 

exercício 2017, quaisquer determinações e/ou recomendações endereçadas ao 

Lanagro-GO, para as quais houvesse a necessidade de acompanhamento do órgão de 

controle interno. 

 

2.6 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Verificou-se que, ao longo do exercício 2017, o Lanagro abordou a temática constante de 

oito recomendações registradas pela CGU desde junho de 2016. Ressalte-se que todas as 

recomendações surgiram em virtude da conclusão de ação de controle, realizada em 2016, 

destinada à avaliação da contratação de serviços de limpeza e conservação no âmbito da 

referida unidade. 

 

O Lanagro-GO atendeu, dentro do prazo limite estabelecido pelo controle interno, as 

primeiras quatro recomendações, as quais se satisfizeram mediante a comprovação de 

instauração de procedimento licitatório destinado à contratação de serviços de limpeza e 

conservação, uma vez que que tais recomendações listavam providências atinentes ao 

projeto básico e termo de referência obrigatoriamente anexos e imprescindíveis à 

instauração do procedimento licitatório. 

 

Em relação às demais quatro recomendações que ainda estão em monitoramento pela 

CGU e que ainda não foram atendidas, cabe esclarecer que formam um grupo de 



 

providências passíveis de atendimento e posterior aferição somente após a homologação 

do certame licitatório atualmente conduzido pela unidade prestadora de contas, o qual 

tem previsão de conclusão já no exercício 2018. 

 

Conclui-se, portanto, que a unidade prestadora de contas mantém a rotina de 

acompanhamento e atendimento das recomendações expedidas pela Controladoria-Geral 

da União. 

 

2.7 Oportunidade da Licitação 

Com vistas a avaliar a gestão de compras e de contratações no que diz respeito à 

regularidade dos processos licitatórios realizados na gestão 2017, analisou-se os 

processos de aquisição e de bens e serviços instruídos no exercício de 2017 pelo 

Lanagro/GO selecionando, para tanto, aqueles com a maior materialidade por modalidade 

de licitação. 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que não foram identificadas irregularidades e/ou 

impropriedades quanto à motivação e à fundamentação legal utilizadas como parâmetros 

para as referidas aquisições. 

 

O quadro seguinte mostra que foram analisados 67,79% do volume de recursos aplicados 

no exercício de 2017. 

 

Quadro – Licitações avaliadas 
Descrição Quantidade de processos Valor envolvido (R$) 

Processos licitatórios 83 4.761.093,32 

Processos avaliados 11 3.227.897,44 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade 

0  

 

A seguir, detalha-se, por modalidade de licitação, os recursos citados no quadro anterior. 

Apontando que o total de recursos analisados corresponde a: 95,28% do valor das 

inexigibilidades, 63,10% do valor das dispensas, 71,24% do valor dos pregões eletrônicos 

e 84,96% de adesões a atas de registro de preços das quais o Lanagro/GO não era 

participante. 

 

Quadro – Inexigibilidade de licitação avaliadas 
Descrição Quantidade de processos Valor envolvido (R$) 

Processos licitatórios 23 1.708.374,28 

Processos avaliados 04 1.627.780,77 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade 

0  

 

Quadro – Dispensas de licitação avaliadas 
Descrição Quantidade de processos Valor envolvido (R$) 

Processos licitatórios 13 24.827,10 

Processos avaliados 03 15.666.10 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade 

0  

 

Quadro – Pregões eletrônicos avaliados 
Descrição Quantidade de processos Valor envolvido (R$) 

Processos licitatórios 15 2.642.156,48 

Processos avaliados 04 1.882.226,91 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade 

0  

 

Quadro – Adesões a Registros de Preços – não participante 



 

Descrição Quantidade de processos Valor envolvido (R$) 

Processos licitatórios 32 385.738,46 

Processos avaliados 03 327.709,52 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade 

0  

 

Em relação ao tema “Compras Sustentáveis”, novamente, foi selecionada uma amostra 

aleatória dos processos de aquisição e contratação de bens e serviços, utilizando-se como 

critério de seleção a materialidade.  

 

O quadro seguinte demonstra que os processos selecionados para verificação dos critérios 

de sustentabilidade representam 52,22% do volume de recursos aplicados no exercício de 

2017. 

 

Quadro – Compras Sustentáveis 
Descrição Quantidade de processos Valor envolvido (R$) 

Processos licitatórios 83 4.761.093,32 

Processos avaliados 03 2.486.367,28 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade 

03 2.486.367,28 

 

Os processos analisados demonstraram que a Unidade adota o Edital Eficiente instituído 

pela Advocacia Geral da União, contendo os critérios de sustentabilidade ambiental em 

consonância com a IN/SLTI/MP nº 01/2010. Apesar disso, constatou-se que os itens 

licitados não possuem classificação como sustentáveis no Catálogo de Materiais e 

Serviços do Siasg (Catmat/Catser). Em parte, tal fato se explica pela alta especificidade 

dos objetos contratos pelo Lanagro-GO, tais como equipamentos e insumos para testes 

laboratoriais.  

 

Por outro lado, o inciso IV do art. 16 do Decreto nº 7.746/2012 estabelece como 

mandatória a atualização de seus bens e materiais de modo a encontrar similares 

sustentáveis. Essa atualização se dá por meio de cadastramento dos insumos no Catmat e 

Catser do sistema Siasg. Não restou comprovado que a unidade auditada tem se ocupado 

deste trabalho. Desta forma, depreende-se que o Lanagro-GO tem cumprido parcialmente 

o mandato de internalizar o tema sustentabilidade em suas contratações. Os objetos 

licitados na amostra de processos foram os seguintes: 

 

• Processo 21005.000045/2017-61 – Contratação de serviço de natureza continuada 

de manutenções em equipamento laboratorial da marca Perkin Elmer; 

• Processo 21005.000130/2017-29 – Contratação de serviço de natureza continuada 

de manutenções e qualificação para Sistemas de HPLC/MS-MS API 5000 e API 

6500; 

• Processo 21005.000538/2017-09 – Contratação de Serviços de Apoio 

Administrativo. 

 

Destes, somente o último consiste em objeto contratado que não guarda especificidade 

com a natureza das atividades fim da Unidade. Mesmo nesse caso, não houve 

classificação dos itens licitados como sustentáveis. 

 

Acerca dos demais aspectos relacionados a compras sustentáveis, constatou-se a 

inexistência de um Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS no âmbito do 

Lanagro-GO, em descumprimento ao art. 16 do Decreto nº 7.746/2012. Tal plano deve 

descrever as medidas adotadas acerca do tema sustentabilidade na UJ, além de apresentar 

métricas para avaliar sua implantação e maturidade na organização.  

 



 

Em que pese o fato de não possuir PLS, a UJ tem adotado medidas que estão de acordo 

com o Decreto mencionado, tais como a inclusão de requisitos de sustentabilidade nos 

processos licitatórios, a destinação adequada de resíduos analíticos (por meio de empresa 

especializada na atividade), a segregação de materiais recicláveis para coleta 

diferenciada, campanhas internas para economia de energia e a redução do uso de copos 

plásticos e de papel (tanto pela utilização do SEI quanto pela impressão em dupla face). 

Apesar dessa adoção, não há métricas nem metas que possam avaliar o alcance e a 

maturidade de tais medidas no Lanagro-GO. 

 

Outro aspecto considerado foi a ausência do tema sustentabilidade no Plano Anual de 

Capacitação da Unidade. 

 

Instada a se manifestar, a gestão do Lanagro-GO reiterou as medidas já internalizadas 

pela UJ e que, de fato, demonstram sua atenção ao tema sustentabilidade. Também firmou 

o compromisso de elaborar um Plano de Gestão de Logística Sustentável em seu âmbito, 

nos moldes do art. 16 do Decreto nº 7.746/2012. 

 

Por fim, foi identificada desconformidade quanto à atribuição dos papéis de gestor do 

contrato e de seus três fiscais, conforme previsto pela IN/SLTI/MP nº 05/2017. Em 

resposta ao questionário de autoavaliação dos controles internos administrativos 

relacionados às licitações, o próprio Lanagro-GO reconheceu que esses papéis são 

acumulados pelos mesmos servidores. Em geral, o gestor do contrato é também o fiscal 

administrativo, enquanto o fiscal técnico é também o fiscal usuário, fato este que 

prejudica a desejável segregação de funções. 

 

2.8 Inspeção Física da Execução 

No sentido de avaliar a política de acessibilidade do Lanagro-GO e as medidas adotadas 

para o cumprimento da legislação pertinente, bem como as providências adotadas pela 

unidade no sentido de dotar suas instalações de condições para atender às necessidades 

de acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, realizou-se 

inspeção física nas dependências da unidade bem como reunião com a coordenação do 

laboratório. 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que as instalações da Unidade foram edificadas na década de 

80, época em que não eram considerados requisitos o acesso a pessoas portadoras de 

necessidades especiais (PNE). Na atualidade, há premente necessidade de adaptações 

físicas nas construções para torná-las acessíveis ao público PNE.  

 

Conforme alegado pelo Lanagro-GO, para tais obras, é necessária a expertise de um 

engenheiro civil ou a existência de um contrato de serviços de engenharia disponível à 

Unidade. A UJ não dispõe de nenhuma das duas opções. Em relato à equipe de auditoria, 

a coordenadora do Lanagro-GO reconheceu a desconformidade da instituição em relação 

ao tema acessibilidade. 

 

Todavia, a UJ informou que está em andamento o planejamento da reforma de suas 

instalações e que esta reforma contemplará os ajustes necessários para atender aos 

requisitos de acessibilidade. 

 

2.9 Pagamentos Contratuais 

Com o intuito de avaliar o efetivo cumprimento da ordem cronológica da data de 

exigibilidade dos pagamentos efetuados relativos ao fornecimento de bens, às locações, 

à realização de obras e à prestação de serviços, a equipe de auditoria analisou uma amostra 

não estatística dos processos de pagamento do Lanagro-GO realizados em 2017. Tal 



 

amostra consistiu em 23 processos de um total de 251 processos, distribuídos entre os 

quatro tipos de despesas acima elencados e definidos no art. 2º da IN MP nº 02/2016. 

 

Em todas as categorias foram identificadas ocorrências de impropriedades de prazo 

excedido para o pagamento de despesas até R$ 8.000,00, conforme definido na Lei 8.666, 

art. 5º, §3º (até cinco dias úteis). 

 

O quadro seguinte mostra que foram analisados 6,28% do volume de processos de 

pagamento de Fornecimento de Bens em 2017. Destes, 91,67% continham alguma 

desconformidade. 

 

Quadro – Pagamentos – Fornecimento de bens 

Descrição 
Quantidade de processos de 

pagamento 

Processos  191 

Processos analisados 12 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade 
11 

 

Nos doze processos analisados, foram observadas 43 ocorrências de impropriedade que 

consistiram em descumprimento do prazo de cinco dias úteis para pagamentos até R$ 

8.000,00, definido no §3º, art. 5º da Lei 8.666.  

 

Na categoria “Locação”, no único processo, houve seis ocorrências de descumprimento 

do prazo de cinco dias úteis para pagamentos até R$ 8.000,00, definido no §3º, art. 5º da 

Lei 8.666. 

 

Em relação à categoria Prestação de Serviços, foram analisados 14,03% do quantitativo 

de processos de pagamento de Prestação de Serviços em 2017. Em 62,5% deles houve 

pelo menos uma desconformidade.  

 

Quadro – Pagamentos – Prestação de Serviços 

Descrição 
Quantidade de processos de 

pagamento 

Processos  57 

Processos analisados 8 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade 
5 

 

Uma vez mais, houve descumprimento do prazo legalmente determinado de se efetuar o 

pagamento em até cinco dias úteis nos casos de despesas até R$ 8.000,00.  

 

A categoria de despesas com obras contou com apenas dois processos, sendo um deles 

apenas empenhado em 2017. Pagamentos ocorreram somente em um deles. Em dois dos 

quatro pagamentos houve extrapolação do prazo legal de cinco dias úteis para pagamento. 

 

Em que pese as desconformidades encontradas, os pagamentos obedeceram à ordem 

cronológica da data de suas respectivas exigibilidades, conforme definido em lei, não 

tendo sido observadas evidências de favorecimento a determinado fornecedor. 

 

Por fim, é válido destacar que a UJ dispõe de processos detalhados e mapeados de 

recebimento de bens e serviços, seja de grande valor ou não, amparados ou não por 

instrumento contratual. Tais processos detalham os procedimentos de recebimento, aceite 

e pagamento em cada caso previsto. Embora haja oportunidade de melhoria, como a 

inclusão dos prazos legais para cada caso de despesa, a iniciativa do Lanagro-GO consiste 

numa boa prática a ser estimulada, de modo a padronizar a execução dos processos, evitar 

a dependência do Órgão em relação a servidores-chave que detém o conhecimento para a 



 

operacionalização da instituição, além de promover o contínuo aprendizado 

organizacional. 

 

2.10 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

 

3. Conclusão 

 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 

presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 

competente certificado de auditoria. 

 

Goiânia/GO. 
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1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão. 

 

Fato 
 

A avaliação abordou os aspectos gerais dos resultados quantitativos e qualitativos da 

gestão, dando ênfase ao resultado das atividades finalísticas do Laboratório, considerando 

os indicadores de produtos entregues, especificamente: 

 

1. os indicadores de eficiência; 

2. de custo efetivo da análise laboratorial; 

3. de eficácia; 

4. de realização da demanda; e 

5. de utilização dos recursos recebidos. 

 

Os macroprocessos finalísticos do Lanagro-GO, os quais são comuns à toda Rede 

Lanagro, estão diretamente relacionados ao seu objetivo principal, o qual se destina a 

promover o suporte laboratorial aos programas e ações de competência da Secretaria de 

Defesa Agropecuária do Mapa, contribuindo diretamente para a competitividade do 

agronegócio e fortalecimento da economia brasileira. 

 

Os objetivos do Lanagro-GO para o exercício 2017 foram distribuídos em três distintas 

categorias, quais sejam: 

 

a) ações relacionadas ao plano plurianual – PPA; 

b) ações relacionadas aos objetivos da qualidade e plano operativo anual – POA; 

c) ações relacionadas aos indicadores de desempenho. 

 

Quanto ao primeiro objetivo, assevere-se que o plano plurianual vigente, ciclo 2016-2019, 

conforme disposição do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop, 

vinculou a Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários – CGAL em um ambiente 

macro, com atribuições de programação operacional, orçamentária e financeira, sendo, 

portanto, que ao Lanagro-GO coube tão somente executar as ações propostas segundo o 

processamento de descentralização orçamentária. 

 

Nessa perspectiva, as ações relacionadas ao PPA ciclo 2016-2019 e devidamente 

atribuídas à rede nacional de laboratórios estiveram inseridas no âmbito do Programa 

2028: Defesa Agropecuária, Objetivo 1052 – Modernizar as ações de defesa agropecuária 

por meio do aperfeiçoamento dos mecanismos que asseguram a sanidade dos vegetais, a 

saúde dos animais, a idoneidade dos insumos e serviços e a conformidade dos produtos 

agropecuários. 

 

Destaque-se de início que as restrições orçamentárias impostas à Rede Lanagro afetaram 

sobremaneira a execução dessas ações, tanto que em relação à meta de execução de 

projetos prioritários de modernização de infraestrutura da Rede Lanagro, coube à unidade 

sediada em Goiás tão somente a execução de adaptações destinadas ao controle e 



 

prevenção de incêndios em sua sede física, conforme exigência do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás. 

 

Quanto às demais iniciativas pertinentes ao Programa 2028, constante do PPA, 

verificou-se que não avançaram no âmbito da rede Lanagro e resumiram-se às reuniões 

de análise estratégica direcionadas à implantação de planejamento estratégico da CGAL, 

à aprovação do termo de referência relativo a projeto de cooperação entre o Mapa e o 

CNPq e à continuidade dos testes para validação e homologação dos sistemas de 

automação tecnológica em toda a Rede Lanagro. 

 

Desse modo, conclui-se que o objetivo do Lanagro-GO de executar as ações relacionadas 

ao plano plurianual não foi atingido e essa circunstância se deu em virtude do 

contingenciamento orçamentário imposto à rede Lanagro, de forma que a CGAL/Mapa 

priorizou o seu empenho aos projetos de segurança do trabalho, prevenção de incêndios, 

manutenção de obras já iniciadas e adaptações de infraestrutura. 

 

O segundo objetivo traçado pelo Lanagro-GO planejou a implantação e o monitoramento 

de ações relacionadas aos objetivos do sistema de gestão da qualidade e a execução do 

POA, de modo que o planejamento das principais atividades anuais do Lanagro-GO 

baseou-se em critérios e ações do sistema de gestão da qualidade, conforme debate e 

definição de propostas apresentadas em reuniões de análise crítica. 

 

Nesse sentido, o objetivo de implantação e monitoramento das ações pertinentes ao 

sistema de gestão da qualidade – versão FOR SGQ 302 – demonstrou a sua completude 

ao longo do exercício, mediante a efetiva realização das ações voltadas a alcançar a 

qualidade desejada na execução de atividades constantes do POA. 

 

No que tange ao POA, advirta-se que a sua formatação depende da sistemática 

operacional de programação e alocação de recursos destinados à Rede Lanagro, tanto para 

custeio, quanto para investimento, de modo que a CGAL responde pelo recebimento e 

posterior distribuição dos recursos aos laboratórios nacionais, sendo essa distribuição 

geralmente verificada durante o mês de dezembro de cada ano. 

 

Os dados relativos ao plano operativo anual do Lanagro-GO, especificamente quanto aos 

valores programados e distribuídos nos elementos de despesa utilizados e aos valores 

empenhados, estão dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela – Plano operativo anual – POA. 

Elemento de despesa 
Total programado 

Plano operativo anual (R$) 

Total empenhado 

R$ % 

339014 20.000,00 22.457,13 112,29 

339030 1.719.904,00 1.636.578,68 95,16 

339033 35.500,00 32.540,78 91,66 

339035 20.000,00 21.103,50 105,52 

339036 6.000,00 0 0,00 

339037 3.022.000,00 2.406.023,81 79,62 

339039 1.771.300,00 1.415.071,31 79,89 

339047 1.700,00 1.627,13 95,71 

339093 -- 164,54 -- 

339139 -- 17.500,00 -- 

TOTAL – Custeio 6.596.404,00 5.553.066,88 84,18 

449051 17.878.935,00 6.000,00 0,03 

449052 1.200.000,00 541.000,82 45,08 

TOTAL – Investimento 19.078.935,00 547.000,82 2,87 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

Quanto ao custeio, verificou-se que o registro acerca do percentual de valores 

efetivamente empenhados se manteve discretamente abaixo do valor total programado 

evidenciando, de certa forma, a efetividade e a coerência existentes entre o planejamento 



 

das despesas realizado pelo Lanagro-GO e a sua devida execução de acordo com o 

processamento de descentralização de crédito realizado pela CGAL. 

 

O gestor informou ainda que a redução de aproximadamente 20% verificada nos valores 

empenhados dos elementos de despesas classificados como 339037 – locação de mão de 

obra exclusiva e 339039 – outros serviços de terceiros deveu-se ao esforço de otimização 

dos gastos relacionados aos contratos vigentes, o que possibilitou o redirecionamento de 

tais valores para a aquisição de insumos necessários à atividade finalística da unidade. 

 

Com efeito, quanto ao custeio, o Lanagro-GO executou as principais ações programadas 

para o exercício, destacando-se a revisão, a renovação e a instituição de contratos de 

manutenção de equipamentos; aquisição de equipamentos analíticos; realização de 

certames licitatórios de serviços de apoio administrativo e de serviços de limpeza e 

conservação; aquisição de insumos variados mediante o sistema de registro de preços; 

ampliação do número de ensaios validados; manutenção e ampliação do número de 

ensaios acreditados junto à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro – Cgcre e a 

realização de 154.686 ensaios laboratoriais. 

 

O terceiro objetivo traçado pelo Lanagro-GO concentrou-se em ações relacionadas à 

estipulação e posterior mensuração dos indicadores de desempenho estratégico, sendo 

cinco deles comuns à Rede Lanagro e destinados a medir os seguintes percentuais: 1 – de 

cumprimento do acordo de envio de amostras; 2 – de amostras processadas; 3 – de 

questionários de satisfação respondidos; 4 – de processos de aquisição e contratação 

finalizados dentro do prazo estabelecido; e finalmente o 5 – o número de interações 

registradas com entidades de referência. 

 

De forma complementar ao processo de análise de resultados e posterior tomada de 

decisão, o Lanagro-GO estabeleceu um indicador de desempenho próprio e destinado a 

avaliar a economicidade da atividade fim da unidade quanto ao custo das análises, 

correlacionando as despesas de custeio e o número de amostras analisadas e ensaios 

realizados, resultando no custo analítico previsto e custo analítico efetivo. 

 

Importa salientar que esse terceiro objetivo aborda relevante aspecto do resultado 

quantitativo e qualitativo das atividades finalísticas do Lanagro-GO, considerados todos 

os indicadores de produtos entregues, os quais estão sintetizados pelos respectivos índices 

de eficiência, eficácia, custo efetivo, realização de demanda e utilização de recursos 

recebidos. 

 

Em relação à dimensão temporal do índice de eficiência da unidade, traduzida pela 

tempestividade dos exames laboratoriais, verificou-se que a Rede Lanagro ainda não faz 

essa mensuração. Entretanto, o gestor informou sobre a existência de indicador 

estratégico específico para esta finalidade, sendo que a sua utilização no vindouro 

exercício 2018 depende da harmonização de procedimentos em toda a Rede Lanagro, 

ações que atualmente estão sendo tratadas pela equipe de gestão estratégica da CGAL. 

 

Embora o Lanagro-GO ainda não utilize indicador de desempenho temporal, o gestor 

informou que normalmente os prazos efetivos para conclusão dos ensaios solicitados 

ficam abaixo dos prazos máximos estabelecidos pelas respectivas normas internas 

editadas pela CGAL, representadas pelas instruções de trabalho. 

 

Outrossim, o Lanagro-GO possui um sistema de gerenciamento de informações 

laboratoriais – LIMS, que permite a elaboração de relatórios referentes ao tempo gasto 

para conclusão dos ensaios solicitados em cada unidade analítica. Ademais, o gestor 

salientou que o prazo para realização dos ensaios é avaliado pelos próprios clientes 



 

mediante pesquisa de satisfação anual, exemplificando que na pesquisa de 2017, 98% das 

respostas quanto à agilidade na conclusão do serviço foram positivas, boas ou ótimas. 

 

Destarte, quanto aos indicadores estratégicos comuns, os resultados apresentados foram 

os seguintes: 

 

Quadro – Indicadores estratégicos. 

Item Indicador 
2017 

Meta Resultado 

1 Percentual de cumprimento do acordo de envio de amostras 80% 106% 

2 Percentual de amostras processadas 95% 88% 

3 Percentual dos questionários de satisfação respondidos 23% 40% 

4 Número de interações registradas com entidade de referência 03 24 

5 
Percentual de processos de aquisição e contratação finalizados dentro do 

prazo estabelecido 
75% 68% 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

Para cada um desses indicadores a unidade apresentou, junto ao relatório de gestão, a 

pertinente análise crítica descrevendo o objetivo do indicador e a metodologia de cálculo 

para a sua apuração ao longo do exercício. 

 

1. Percentual de cumprimento do acordo de envio de amostras. 

 

Os dados individuais que compuseram o indicador, conforme a unidade laboratorial, são 

apresentados a seguir: 

 

Tabela – Número total de amostras. 

Unidade laboratorial 
Número de amostras Resultado 

(%) Planejado Executado 

Laboratório de análises físico-químicas de produtos de origem 

animal e água – POA 
187 497 266 

Laboratório de microbiologia em alimentos e água – MIC 573 804 140 

Laboratório de resíduos e contaminantes – RSC 1.568 1.432 91 

Laboratório de análise físico-química de produtos de origem 

vegetal – POV 
432 273 63 

Laboratório de análises físico-químicas de alimentos para 

animais – ALA 
513 454 88 

Total 3.273 3.460 106 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

Os resultados obtidos de forma individualizada demonstraram significativa discrepância 

entre aquilo que foi acordado e o que efetivamente se executou, situação que revelou o 

comprometimento da eficiência dos serviços laboratoriais, tanto pelos ajustes da rotina 

laboratorial em busca de se equalizar a sobrecarga de trabalho, quanto pela necessidade 

de ajustes para aquisição de insumos em quantidade acima da previsão. 

 

2. Percentual de amostras processadas. 

 

 

 

 

Tabela – Número total de amostras. 

Unidade laboratorial 
Número de amostras Resultado 

(%) Recebido Analisado 

Laboratório de análise físico-química de bebidas e vinagres – 

LABV 
319 304 95,3 

Laboratório de análise físico-química de produtos de origem 

vegetal – POV 
432 375 86,8 

Laboratório oficial de sementes – LASO 681 681 100 



 

Unidade laboratorial 
Número de amostras Resultado 

(%) Recebido Analisado 

Laboratório de diagnóstico e biotecnologia – LDB 3.906 3.349 85,7 

Laboratório de resíduos e contaminantes – RSC 1.612 1.526 94,7 

Laboratório de Análise Físico-Química de Fertilizantes, 

Corretivos e Afins – LAFC 
443 432 97,5 

Laboratório de análises físico-químicas de produtos de origem 

animal e água – POA 
594 444 74,7 

Laboratório de microbiologia em alimentos e água – MIC 1.169 898 76,8 

Laboratório de análises físico-químicas de alimentos para 

animais – ALA 
442 435 98,4 

Seção Laboratorial Avançada – SLAV 115 115 100 

Total 9.713 8.559 88,1 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

O indicador se manteve abaixo da meta estabelecida de 95%. Conforme o gestor, essa 

ocorrência se deveu ao número de amostras rejeitadas em virtude de problemas quanto ao 

seu acondicionamento e consequente integridade, e por conta das amostras recebidas em 

2017 e somente analisadas em 2018, haja vista as questões de prioridade ou complexidade 

das análises, redução da força de trabalho e avaria em equipamento instalado no 

laboratório de análise físico-química de produtos de origem vegetal – POV. 

 

3. Percentual dos questionários de satisfação respondidos. 

 

Quadro – Pesquisa de satisfação. 
Item Enviado Respondido Resultado (%) 

Número de questionários 252 100 39,68 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

O resultado alcançado superou a meta proposta de 23% e, segundo o gestor, também 

superou o resultado verificado em 2016, que foi da ordem de 36%. Esse desempenho 

evidenciou o progresso obtido pelo Lanagro-GO na comunicação com os clientes e 

demarcou o ponto de partida para a coleta das informações que subsidiarão o estudo, a 

avaliação e as ações destinadas à melhoria na qualidade dos serviços prestados pela 

unidade. 

 

4. Número de interações registradas com entidade de referência. 

 

Conforme os dados apresentados, ao final do exercício o Lanagro-GO efetuou 24 

interações com entidades de referência, resultado expressivamente superior à meta 

proposta de três interações, razão pela qual o núcleo laboratorial responsável pela maioria 

das interações tornou-se referência em sua área de atuação, confirmando a obtenção de 

reconhecimento internacional das instituições pares. 

 

5. Percentual de processos de aquisição e contratação finalizados dentro do prazo 

estabelecido. 

 

Em relação ao Lanagro-GO, verificou-se que o referido indicador apresentou resultado 

abaixo da meta referencial estabelecida para toda a Rede, haja vista que a unidade 

concluiu 108 processos e somente 73 deles ficaram dentro do prazo estabelecido. Desse 

modo, cumpriu-se aproximadamente 67,59% da meta estipulada, que era de 75%. 

 

Para introduzir as justificativas do resultado deficitário, o gestor apresentou os números 

individualizados por tipologia de processos, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro – Processos de aquisição. 



 

Tipologia de processos 
Prazo 

estabelecido 

Prazo médio 

alcançado 

Pregão – sistema de registro de preços 130 223 

Pregão 115 166 

Dispensa não submetida à análise jurídica 20 26 

Dispensa submetida à análise jurídica 50 – 

Inexigibilidade 115 92 

Adesão/participação 50 22 

Fonte: relatório de gestão 2017. 

 

Com base nesses dados, o gestor relatou que a extrapolação dos prazos relativos às 

modalidades pregão e dispensa se deveu à reduzida força de trabalho disponível para 

operacionalizar os procedimentos e à alteração de norma interna relativa às delegações 

de competências da Rede Lanagro, a qual reservou a competência de autorizar aquisições 

no âmbito dos Lanagros à CGAL, à SDA e à Secretaria Executiva. 

 

Quanto ao indicador interno de desempenho instituído pelo Lanagro-GO, o resultado 

apresentado foi o seguinte: 

 

Quadro – Indicadores estratégicos. 
Produto Custo analítico previsto – R$ Custo analítico efetivo – R$ 

Amostra analisada 547,60 648,95 

Ensaio realizado 40,84 35,90 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

A unidade prestadora de contas justificou a criação do respectivo índice e a sua correlação 

metodológica sob a perspectiva de se avaliar o custo efetivo das análises, intuindo 

verificar, de forma simplificada, os gastos efetivos ocorridos durante o exercício em 

relação ao número de amostras analisadas, bem como a variação do custo efetivo em 

relação ao custo previsto. 

 

No caso, os resultados produzidos pelo respectivo indicador devem subsidiar o gestor 

quanto à análise de razoabilidade dos valores alcançados, permitindo-o vislumbrar, a cada 

exercício, a estimativa de custo de cada amostra ou ensaio, de forma geral, para todas as 

áreas analíticas da unidade prestadora de contas. 

 

 
##/Fato## 

1.1.2 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos indicadores utilizados pela Unidade Jurisdicionada. 

 

Fato 
 

Conforme o relatório de gestão 2017, o gestor informou que, consoante ao planejamento 

estratégico da CGAL, alguns indicadores estratégicos próprios da Rede Lanagro possuem 

metas nacionais e podem ser aplicadas individualmente para cada Laboratório Nacional 

Agropecuário. 

 

Desse modo, o Lanagro-GO catalogou, entre as ações realizadas durante o exercício 2017, 

a utilização e posterior mensuração de cinco indicadores estratégicos comuns à toda Rede 

Lanagro e, de forma complementar ao processo de análise de resultados e posterior 

tomada de decisão, estabeleceu um indicador interno de desempenho destinado a avaliar 

a economicidade da atividade fim em relação ao custo das análises. 

 



 

Os indicadores mensurados pela unidade reportam-se aos aspectos qualitativos e 

quantitativos apurados, relacionados à eficiência e eficácia da atividade finalística da 

instituição. 

 

Para cada um desses indicadores a unidade apresentou, junto ao relatório de gestão, a 

pertinente análise crítica descrevendo o objetivo do indicador e a metodologia de cálculo 

para a sua apuração ao longo do exercício. 

 

1. Percentual de cumprimento do acordo de envio de amostras. 

 

O indicador começou a ser mensurado em 2017 e o seu objetivo é o de medir o nível de 

capacidade de atendimento às demandas de cinco de suas unidades laboratoriais. Essa 

mensuração levou em consideração a capacidade operacional planejada desse grupo de 

unidades laboratoriais e o acordo firmado com as unidades demandantes. 

 

O fator completude integrou o citado indicador de desempenho, uma vez que expressou 

fenômeno essencial à área finalística do Lanagro-GO, deixando patente a capacidade de 

representação, com a maior proximidade possível, da situação que a unidade pretendeu 

conhecer e posteriormente tratar. 

 

O indicador também demonstrou a sua utilidade para a gestão do Lanagro-GO, haja vista 

a capacidade de retroalimentar o processo de tomada de decisão gerencial, notadamente 

quanto à necessária intervenção para o ajuste entre o planejamento e o efetivo envio de 

amostras à unidade de Goiás. 

 

Verificou-se a acessibilidade da fórmula de cálculo utilizada para aferição do indicador, 

a qual foi definida mediante a simples divisão do número total de amostras recebidas pelo 

número total de amostras previamente acordado. 

 

O indicador tem como meta subsidiar os atores envolvidos no processo de fiscalização 

agropecuária e começou a ser utilizado em 2017. Doravante, havendo a continuidade de 

sua utilização, mostra-se factível a sua capacidade de proporcionar a medição da situação 

pretendida ao longo do tempo, permitindo a sua comparabilidade. 

 

As fontes utilizadas para o cálculo do respectivo indicador de desempenho, ou seja, o 

setor administrativo e os núcleos laboratoriais envolvidos, possuem todos os seus 

procedimentos mapeados e monitorados pelo sistema de gestão da qualidade, o que 

imprime a confiabilidade dos dados, da metodologia escolhida para a coleta, do 

processamento e a sua consequente divulgação. 

 

A utilização do indicador atende ao fator economicidade na medida em que a sua 

obtenção não gera custos ao Lanagro-GO, haja vista que a sua metodologia exige somente 

ações típicas da rotina administrativa e técnica da unidade e material de uso comum e 

disponível dos núcleos laboratoriais envolvidos. 

 

2. Percentual de amostras processadas. 

 

O indicador corresponde à proporção de amostras analisadas em relação às amostras 

recebidas no período, sendo que o seu resultado integra o volume de dados e elementos 

capazes de subsidiar o planejamento e o gerenciamento de ações destinadas a aprimorar 

a capacidade de atendimento do Lanagro-GO frente às demandas de seus clientes. 

 

A produção do citado indicador de desempenho observou o fator completude ao mensurar 

fenômeno essencial à área finalística do Lanagro-GO e ao estabelecer de forma clara o 

evento a ser medido. 



 

 

O fator utilidade do respectivo indicador permitiu ao gestor detectar diversos entraves 

durante o efetivo processamento das amostras, o que levou o Lanagro-GO a realizar a 

interlocução com os atores envolvidos no intuito de reduzir os problemas observados. 

 

Verificou-se a acessibilidade da fórmula de cálculo utilizada para aferição do indicador, 

a qual foi definida mediante a simples divisão do número total de amostras analisadas 

pelo número total de amostras efetivamente recebidas. 

 

O conjunto de dados e informações componentes do indicador e a sua respectiva meta 

estabelecida pelo Lanagro-GO mostra-se capaz de proporcionar a medição de idêntica 

situação ao longo do tempo, permitindo a sua comparabilidade. 

 

As fontes utilizadas para o cálculo do respectivo indicador de desempenho, ou seja, o 

setor administrativo e os núcleos laboratoriais envolvidos possuem todos os seus 

procedimentos mapeados e monitorados pelo sistema de gestão da qualidade, o que 

imprime a confiabilidade dos dados, da metodologia escolhida para a coleta, do 

processamento e a sua consequente divulgação. 

 

A utilização do indicador atende ao fator economicidade na medida em que a sua 

obtenção não gera custos ao Lanagro-GO, haja vista que a sua metodologia exige somente 

ações típicas da rotina administrativa e técnica da unidade e material de uso comum e 

disponível dos núcleos laboratoriais envolvidos. 

 

3. Percentual dos questionários de satisfação respondidos. 

 

O indicador é constituído mediante pesquisa de satisfação e corresponde à proporção de 

questionários respondidos em relação ao total de questionários enviados aos clientes, 

sendo o seu resultado convertido em um dos componentes do objetivo estratégico do 

Lanagro-GO, o qual baseou-se na melhoria da integração e comunicação com os clientes 

e parceiros. 

 

A composição do citado indicador de desempenho observou o fator completude ao 

mensurar o atual estágio de sua integração e comunicação organizacional, intuindo avaliar 

a satisfação dos clientes em relação à qualidade dos serviços prestados. 

 

O fator utilidade do respectivo indicador permitiu ao gestor identificar ações importantes 

para a constante melhoria da qualidade dos serviços prestados, verificada a partir da 

superação da meta estipulada para o exercício 2017 e a melhoria do percentual em relação 

ao exercício 2016. 

 

Verificou-se a acessibilidade da fórmula de cálculo utilizada para aferição do indicador, 

a qual foi definida mediante a simples divisão do número total de questionários 

respondidos pelo número total de questionários enviados aos clientes. 

 

O conjunto de elementos formadores do indicador e a sua respectiva meta estabelecida 

pelo Lanagro-GO mostrou-se capaz de proporcionar a medição de idêntica situação ao 

longo do tempo, permitindo a sua comparabilidade. 

 

A fonte utilizada para o cálculo do respectivo indicador de desempenho, representada 

pelos próprios questionários enviados aos clientes, possui todo o procedimento submetido 

ao controle e monitoramento do sistema de gestão da qualidade, o que imprime a 

confiabilidade dos dados, da metodologia escolhida para a coleta, do processamento e a 

sua consequente divulgação. 

 



 

Novamente, a utilização do indicador atende ao fator economicidade na medida em que 

a sua obtenção não gera custos ao Lanagro-GO, haja vista que a sua metodologia exige 

somente ações típicas da rotina administrativa e técnica da unidade. 

 

4. Número de interações registradas com entidade de referência. 

 

O indicador começou a ser mensurado em 2017 e corresponde ao somatório das interações 

registradas com entidades de referência no período, sendo que a sua utilização, comum à 

toda Rede Lanagro, esteve vinculada ao objetivo estratégico de fortalecer a integração 

com entidades de referência nacionais e internacionais. 

 

A composição do citado indicador de desempenho observou o fator completude ao 

mensurar de forma simplificada o somatório de interações com entidades pares, fenômeno 

vinculado ao planejamento estratégico da CGAL, especificamente em relação ao objetivo 

de que a Rede Lanagro alcance em 2023 o posto de referência mundial em serviços 

laboratoriais agropecuários. 

 

O fator utilidade do respectivo indicador viabilizou ao Lanagro-GO obter o 

reconhecimento internacional, sendo que os núcleos laboratoriais envolvidos nas 

interações assumiram o papel de vanguarda em sua área de atuação. 

 

Verificou-se a acessibilidade da fórmula de cálculo utilizada para aferição do indicador, 

a qual foi definida mediante o simples somatório das interações efetivamente realizadas 

pelo Lanagro-GO com entidades de referência em sua área de atuação. 

 

Dada a simplicidade de seu elemento formador e a sua respectiva meta estabelecida pelo 

Lanagro-GO, entende-se que em havendo a continuidade de utilização desse indicador 

em exercícios futuros, será possível a medição da situação pretendida ao longo do tempo, 

dando azo, por conseguinte, à sua comparabilidade. 

 

As fontes utilizadas para o cálculo do respectivo indicador de desempenho detêm 

necessária confiabilidade, pois são caracterizadas pelas próprias interações realizadas 

entre os representantes do Lanagro-GO e de organismos internacionais por ocasião de 

eventos acontecidos no exterior e em visitas de integrantes de entidades de referência ao 

recinto do Lanagro-GO. 

 

A utilização do indicador atende ao fator economicidade na medida em que o custo da 

participação de servidores em eventos internacionais e a promoção desses próprios 

eventos no ambiente do Lanagro-GO mostra-se razoável em relação ao objetivo de que a 

Rede Lanagro alcance em 2023 o posto de referência mundial em serviços laboratoriais 

agropecuários. 

 

5. Percentual de processos de aquisição e contratação finalizados dentro do prazo 

estabelecido. 

 

O indicador começou a ser mensurado em 2017 e corresponde à proporção entre o número 

de processos de aquisição e contratação finalizados dentro de prazos pré-estabelecidos e 

o número total de processos finalizados no período. A utilização desse indicador, comum 

à toda Rede Lanagro, vinculou-se ao objetivo estratégico da CGAL de aprimorar 

procedimentos de compras e contratações. 

 

O fator completude integrou o citado indicador de desempenho, uma vez que expressou 

fenômeno essencial à área finalística do Lanagro-GO, deixando patente a capacidade de 

representação, com a maior proximidade possível, da situação que a unidade pretendeu 

conhecer e posteriormente tratar. 



 

 

O indicador também demonstrou a sua utilidade para a gestão do Lanagro-GO, haja vista 

a capacidade de retroalimentar o processo de tomada de decisão gerencial, notadamente 

quanto à necessária intervenção para que a unidade possa aprimorar o fluxo do setor de 

compras, garantindo a efetividade dos certames licitatórios. 

 

Verificou-se a acessibilidade da fórmula de cálculo utilizada para aferição do indicador, 

a qual correspondeu à proporção entre o número de processos de aquisição e contratação 

finalizados dentro de prazos pré-estabelecidos e o número total de processos finalizados 

no período. 

 

O indicador tem como objetivo aprimorar procedimentos de compras e contratações e 

começou a ser utilizado em 2017. Doravante, havendo a continuidade de sua utilização, 

mostra-se factível a sua capacidade de proporcionar a medição da situação pretendida ao 

longo do tempo, permitindo a sua comparabilidade. 

 

As fontes utilizadas para o cálculo do respectivo indicador de desempenho, ou seja, o 

setor administrativo e os núcleos laboratoriais envolvidos possuem todos os seus 

procedimentos mapeados e monitorados pelo sistema de gestão da qualidade, o que 

imprime a confiabilidade dos dados, da metodologia escolhida para a coleta, do 

processamento e a sua consequente divulgação. 

 

A utilização do indicador atende ao fator economicidade na medida em que a sua 

obtenção não gera custos ao Lanagro-GO, haja vista que a sua metodologia exige somente 

ações típicas da rotina administrativa e técnica da unidade e material de uso comum e 

disponível dos núcleos laboratoriais envolvidos. 

 

6. Custo analítico. 

 

Conforme já mencionado, complementarmente o Lanagro-GO instituiu um indicador 

interno de desempenho, o qual destinou-se a avaliar a economicidade da atividade fim da 

unidade quanto ao custo das análises, correlacionando as despesas de custeio e o número 

de amostras analisadas e ensaios realizados, resultando no custo analítico previsto e custo 

analítico efetivo. 

 

A unidade prestadora de contas justificou a criação do respectivo índice e a sua correlação 

metodológica sob a perspectiva de se avaliar o custo efetivo das análises, intuindo 

verificar, de forma simplificada, os gastos efetivos ocorridos durante o exercício em 

relação ao número de amostras analisadas, bem como a variação do custo efetivo em 

relação ao custo previsto. 

 

Quanto a esses indicadores mensurados pelo Lanagro-GO, cabe ressaltar que o custo 

analítico previsto sofre relevante influência do planejamento orçamentário e da 

capacidade operacional da unidade. Já o custo analítico efetivo embasa a estimativa de 

custo de cada amostra ou ensaio, de forma geral, para todas as áreas analíticas da unidade 

prestadora de contas. 

 

Desse modo, viu-se que o fator completude integrou o citado indicador de desempenho, 

uma vez que refletiu a expressão de um produto essencial da área de gestão da unidade, 

ou seja, a expressão do valor econômico da atividade finalística do Lanagro-GO, 

convertida sob a forma de análises e ensaios laboratoriais. 

 

O indicador também demonstrou a sua utilidade para a gestão do Lanagro-GO, haja vista 

a capacidade de retroalimentar o processo de tomada de decisão gerencial, notadamente 



 

quanto à necessária intervenção destinada ao ajuste entre a programação do orçamento de 

custeio e a capacidade operacional da unidade. 

 

Verificou-se a acessibilidade da fórmula de cálculo utilizada para aferição do indicador, 

definindo-se o custo analítico previsto como a relação entre o orçamento de custeio 

informado no POA e a previsão de amostras e ensaios a serem analisadas. Já o custo 

analítico efetivo corresponde à comparação dos valores de custeio empenhados no 

exercício frente ao número de amostras e ensaios analisados durante o período. 

 

O conjunto de elementos formadores do indicador são claros e possuem estabilidade 

quanto à programação e execução do orçamento da unidade prestadora de contas, 

mostrando-se capaz de proporcionar a medição de idêntica situação ao longo do tempo, 

permitindo a sua comparabilidade. 

 

O Plano Operativo Anual – POA se converte na fonte utilizada para o cálculo do 

respectivo indicador de desempenho e o seu processamento está submetido ao controle 

do sistema de gestão da qualidade, o que imprime a confiabilidade dos dados, da 

metodologia, do processamento e da divulgação. 

 

A utilização do indicador atende ao fator economicidade na medida em que a sua 

obtenção não gera custos ao Lanagro-GO, haja vista que a sua metodologia exige somente 

ações típicas da rotina administrativa e técnica da unidade e material de uso comum e 

disponível dos núcleos laboratoriais envolvidos. 

 

 
##/Fato## 

2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

2.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

2.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da gestão de recursos humanos. 

 

Fato 
 

Com base nos dados e demais informações constantes do relatório de gestão, relativas ao 

atual estágio de suficiência da força de trabalho frente às atribuições institucionais da 

unidade, constatou-se que a efetiva força de trabalho do órgão vem sendo afetada nos 

últimos anos pelo crescente número de aposentadorias de servidores, cujo histórico 

indicou que houve uma aposentadoria em 2015, duas em 2016 e cinco em 2017. 

 

O gestor relatou duas outras situações potencialmente capazes de provocar a redução da 

força de trabalho da unidade, sendo que a primeira delas indicou que o órgão contava com 

quinze servidores percebendo abono de permanência, ou seja, aptos ao imediato 

requerimento do benefício previdenciário. A segunda assentou-se na previsão de que, ao 

longo do exercício 2018, outros servidores iriam requerer a aposentadoria para não serem 

atingidos pela chamada reforma da previdência. 

 

Nesse quadro de movimentação da força de trabalho da unidade registre-se que, durante 

o exercício 2017, somente dois servidores ingressaram no quadro de servidores do 

Lanagro-GO, sendo um auditor fiscal federal agropecuário cuja lotação se deu em virtude 

de concurso interno de remoção e um fiscal estadual agropecuário, originário da Agência 

Goiana de Defesa Agropecuária – Agrodefesa, cujo ingresso vinculou-se a acordo de 

cooperação técnica entre os respectivos órgãos. 

 



 

Cumpre esclarecer que, durante o exercício 2017, o Mapa realizou concurso público, 

contudo, o certame destinou-se ao preenchimento de vagas para o cargo de auditor fiscal 

federal agropecuário, especificamente para a área de medicina veterinária e com atuação 

na área de inspeção animal, razão pela qual não ocorreu a lotação de servidores junto à 

Rede Lanagro, área essencialmente estruturada e dedicada à realização de análises 

laboratoriais de insumos e produtos agropecuários. 

 

Diante desse panorama, inferiu-se que nos próximos anos a força de trabalho da unidade 

seria bastante afetada acaso se cumprisse, ainda que de forma parcial, a expectativa de 

aposentadorias ao longo do exercício de 2018, principalmente em virtude do número de 

servidores que já haviam integralizado os requisitos para a aposentadoria e estavam 

percebendo o abono de permanência, grupo que representava naquele momento 18,75% 

de toda a força de trabalho da unidade. 

 

Questionado acerca do assunto, o gestor informou que para amoldar a reduzida força de 

trabalho às atribuições institucionais, empreendeu esforços no sentido de otimizar o 

desempenho das atividades próprias da unidade. Além disso, relatou o constante repasse 

de informações às instâncias superiores, alertando sobre o descompasso existente entre o 

aumento da complexidade das atividades realizadas e a paulatina redução da efetiva força 

de trabalho ocasionada pelas aposentadorias e concurso interno de remoção. 

 

O gestor informou ainda que, durante o período compreendido entre janeiro e maio de 

2018, as expectativas inicialmente projetadas se confirmaram e houve a redução da força 

de trabalho da unidade, de modo que o quadro de pessoal foi reduzido para 69 servidores 

ativos. Consta, ainda, a projeção para que até o final do exercício 2019 essa força de 

trabalho seja reduzida para o número de 59 servidores ativos. 

 

Em contraste à situação atualmente enfrentada pelo Lanagro-GO acerca de sua força de 

trabalho, o gestor relatou que em anos anteriores foram repassados à CGAL o estudo 

indicativo da força de trabalho ideal a ser considerada para o planejamento de concursos 

públicos, sendo que nas atuais circunstâncias o quadro de pessoal capaz de contemplar 

minimamente as atribuições específicas da unidade e promover a adequada segregação 

de função seria da ordem de 92 servidores ativos. 

 

No que tange à distribuição da atual força de trabalho disponível da unidade e a sua 

respectiva área de atuação, os dados apresentados foram os seguintes: 

 

Tabela – Distribuição da lotação efetiva. 

Tipologia dos cargos 
Lotação efetiva 

Área meio Área fim 

Servidores de carreira 15 57 

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 
Conab 0 6 

Agrodefesa 0 2 

Total 15 65 

Fonte: relatório de gestão – exercício 2017. 

 

Em que pese a situação atual de reduzida força de trabalho da unidade, verificou-se que 

81% dos servidores vinculados ao Lanagro-GO estão lotados nas áreas de atividades 

finalísticas do órgão, circunstância que, a priori, revela a busca por um melhor 

desempenho dos serviços laboratoriais adequados aos objetivos estratégicos da unidade, 

os quais estão fixados preponderantemente ao eixo de ações relacionadas aos indicadores 

de desempenho de sua atividade fim. 

 

Por outro lado, o reduzido número de servidores lotados na área meio constitui uma 

fragilidade do órgão, haja vista a comprovada formalização de contrato de locação de 

mão de obra de treze colaboradores vinculados ao apoio administrativo e, além disso, em 



 

virtude de não haver quadro de pessoal suficiente, as atividades da área de gestão de 

pessoas do Lanagro-GO, incluindo aquelas relacionadas à folha de pagamento, são 

realizadas pelo Serviço de Gestão de Pessoas da SFA/GO. 

 

Cumpre registrar que, no intuito de atenuar os impactos advindos de seu reduzido quadro 

de pessoal, o Lanagro-GO realizou, durante o exercício de 2017, o estudo sobre a 

possibilidade de redimensionamento da capacidade operacional de sua área finalística, o 

que resultou na criação do Laboratório de Análises Físico-Químicas de Alimentos e 

Bebidas, o qual fora estruturado a partir do agrupamento de três núcleos laboratoriais que 

anteriormente funcionavam de forma individualizada. 

 

Outra ação voltada a mitigar os efeitos da carência da força de trabalho da unidade 

concentrou-se em otimizar o desempenho da equipe mediante a execução do programa 

de capacitação dos servidores, haja vista que o desempenho das atividades das áreas 

laboratoriais e demais setores da organização exige tanto formação prévia quanto ações 

de capacitação continuada, as quais foram efetivamente realizadas durante o exercício 

2017, conforme comprovado pela vasta documentação apresentada pelo Lanagro-GO. 

 

Quanto a essas ações de capacitação promovidas pela unidade, verificou-se que o seu 

respectivo planejamento é desenvolvido no âmbito do sistema de gestão da qualidade 

mediante a elaboração anual do programa de treinamentos internos e externos, sendo que 

os treinamentos externos são programados para integrar o Plano Anual de Educação 

Continuada (PAEC), coordenado pela Escola Nacional de Gestão Agropecuária do 

MAPA – Enagro. 

 

Portanto, diante de todas as vicissitudes analisadas, concluiu-se que, na atual conjuntura, 

o Lanagro-GO possui uma força de trabalho reduzida, com falta de servidores para ocupar 

postos de trabalho na sua área administrativa e na própria área técnica, inclusive quanto 

à ocupação de cargos de substituição de chefia, situação que está a inviabilizar a garantia 

de segregação de função e a expor, de forma clara, a deficiência quantitativa da força de 

trabalho da unidade frente as suas atribuições institucionais. 

 

 
##/Fato## 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do cumprimento das recomendações da CGU. 

 

Fato 
 

Com a finalidade de avaliar a atuação do Lanagro-GO para o atendimento de 

recomendações da CGU, selecionaram-se oito recomendações, as quais surgiram em 

virtude de ação de controle realizada durante o exercício de 2016 consistente da avaliação 

da contratação de serviços de limpeza e conservação no âmbito da referida unidade. 

 

Em decorrência dessas recomendações, o Lanagro-GO providenciou durante o exercício 

de 2017 uma nova licitação destinada à contratação de serviços de limpeza e conservação. 

Ressalte-se que os procedimentos adotados por ocasião da instauração desse certame, por 

si só, já viabilizaram o atendimento de quatro recomendações. 

 

Quanto à condução do recente certame, o gestor informou junto ao relatório de gestão 

exercício 2017 que a sessão pública do respectivo Pregão Eletrônico nº 08/17 – processo 



 

nº 21005.000131/2017-73 obteve a sua abertura no mês de agosto 2017 e, atualmente, 

encontra-se na etapa de julgamento dos recursos apresentados pelos licitantes quanto ao 

julgamento da licitação, sendo a sua homologação prevista para o exercício 2018. 

 

Desse modo, permanecem sob monitoramento da CGU quatro recomendações imputadas 

ao Lanagro-GO, cujo teor encontra-se abaixo reproduzido: 

 

• Aprimorar os controles de aquisição, fornecimento e consumo de materiais 

utilizados na execução dos serviços de limpeza e conservação predial, bem como 

as ações previstas no planejamento e na fase preparatória da nova licitação, 

visando o levantamento tempestivo e a correta utilização de dados estimativos de 

materiais de consumo na elaboração do plano de trabalho, termo de referência e 

edital; 

 

• Na nova contratação, distinguir os serviços de limpeza e jardinagem em 

conformidade com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério 

do Trabalho e Emprego utilizando para limpeza os códigos nº 5143-05 – 

Limpador de vidros, nº 5143-15 – Limpador de fachadas e nº 5143-20 – Faxineiro; 

 

• Obedecer aos limites máximos de contratação definidos pelas Portarias do MPOG 

para contratação de serviços de limpeza, tanto na avaliação dos custos estimativos 

quanto na contratação em si; 

 

• Realizar nova licitação e contratação de serviços terceirizados de limpeza e 

conservação predial tendo por objeto a área a ser limpa (m²) proporcionando, 

assim, maior flexibilidade ao licitante na definição do custo ofertado, de forma a 

incentivar a competição por produtividade. 

 

Finalmente, cumpre esclarecer que as providências pendentes a cargo da unidade 

prestadora de contas somente serão contempladas mediante a conclusão do respectivo 

certame licitatório. 

 

 
##/Fato## 

4 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

4.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

4.1.1 INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO                    

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Inexistência de adaptações para tornar acessíveis as instalações físicas do Lanagro-

GO a pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 

Fato 
 

No sentido de avaliar a política de acessibilidade do Lanagro-GO e as medidas adotadas 

para o cumprimento da legislação pertinente, bem como avaliar as providências adotadas 

pela unidade no sentido de dotar os prédios públicos do governo federal de condições 

para atenderem às necessidades de acessibilidade das pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida, a equipe de auditoria realizou inspeção física nas instalações, bem 

como realizou reunião com a gestora da unidade. 

 

Inicialmente, destaque-se que o complexo do Lanagro-GO em Goiânia conta com várias 

edificações que abrigam seus laboratórios e seus serviços de apoio administrativo. Em 

visita às suas instalações, a equipe de auditoria constatou que todas as edificações contam 

apenas com o piso térreo, sem andares ou escadas a oferecer maiores obstáculos a pessoas 



 

com limitação de locomoção. Em que pese tal fato, há diferenças nas larguras de calçadas 

e portas, ausência de rampas de acesso junto ao meio-fio e acesso interno às edificações, 

entre outras deficiências. 

 

Segundo o relato da Coordenadora do Lanagro-GO, todas as construções do complexo 

foram edificadas na década de 1980 e não foram projetadas conforme os requisitos de 

acessibilidade exigidos na atual conjuntura da sociedade. Relatou ainda, a plena ciência 

do problema e as dificuldades em levar adiante projeto de obras para as devidas 

adaptações, haja vista a ausência de corpo técnico, no Lanagro-GO, capacitado para 

elaborar tal projeto. 

 

A alternativa a esse empecilho seria o deslocamento de servidores da sede do Ministério 

da Agricultura para o Lanagro-GO unicamente para a elaboração do projeto de adaptação. 

Esse caminho foi tentado em situações pontuais relacionadas a obras na UJ, mas também 

se mostrou dificultoso. Desse modo, a gestão estuda a possibilidade de, para o presente 

ano ou para o próximo, contratar empresa terceirizada que ofereça serviços de engenharia 

para a manutenção predial e elaboração do projeto de acessibilidade. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Instalações físicas antigas, não adaptadas às realidades atuais, em conjunção com a não 

priorização do problema por parte da alta gestão da SDA/Mapa. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 47/2018/LANAGRO-GO – MAPA, de 7 de junho de 2018, 

encaminhado à CGU-GO em anexo à mensagem de correio eletrônico datada de 11 de 

junho de 2018, às 16h59min, o Lanagro-GO apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Reiteramos as informações apresentadas, complementando que a Administração do 

Lanagro-GO tem envidado esforços junto às esferas superiores, tanto para a liberação 

de crédito, quanto para a viabilização do apoio técnico necessário à execução de obras 

para a adequação às condições de acessibilidade. Ressaltamos que há um planejamento 

em andamento para a realização de reformas no Lanagro-GO, contemplando inclusive 

as adequações de acessibilidade e, assim, esperamos que o mesmo tenha os 

encaminhamentos adequados para que as obras possam ser executadas, se não no 

presente exercício, pelo menos em 2019.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme a manifestação do gestor, a inexistência de ações destinadas a tornar acessíveis 

as instalações físicas do Lanagro-GO decorre da conjunção de fatores estruturais da 

unidade vinculados a fatores orçamentários e, principalmente, à ausência de servidores 

para a elaboração de projeto dedicado à reforma geral das instalações físicas da unidade, 

incluídas as adaptações relacionadas à acessibilidade. 

 

Nesse sentido, cabe destacar que a Lei nº 10.098/2000, em seu art. 23, define que a 

administração pública federal direta e indireta deverá destinar, a cada ano, dotação 

orçamentária para a promoção de adaptações, eliminações e supressões de barreiras 

arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e nos que se 

encontrarem sob sua administração ou uso. 

 

Assim, deflui-se claramente que a promoção da acessibilidade aos prédios e serviços 

públicos é obrigação de todos os órgãos e entidades da administração pública, cabendo, 



 

então, ao Lanagro-GO promover as adaptações de acessibilidade exigidas pela legislação 

vigente, mantendo-se, portanto, intacta a constatação registrada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Executar as obras relativas às adaptações de acessibilidade exigidas 

pela legislação vigente. 

 

 

4.1.2 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

4.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Sobreposição de papéis na gestão do contrato, contrariando o disposto na 

IN/SLTI/MP nº 05/2017. 

 

Fato 
 

Com vistas a avaliar a existência, a implementação, as respostas e os controles internos 

administrativos em nível de atividades instituídos pelo Lanagro-GO relacionados ao 

macroprocesso “Compras e Contratações”, a equipe de auditoria encaminhou 

questionário que foi respondido pela UJ sobre o assunto em questão. 

 

De um total de 22 questões visando sondar a consistência dos controles administrativos 

relacionados às licitações, uma impropriedade se destacou, qual seja, a sobreposição de 

papéis desempenhados na fase de gestão contratual. 

 

Inicialmente, acerca da questão em tela, cabe uma contextualização. A IN/SEGES/MP nº 

05/2017, ao dispor sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços 

sob o regime de execução indireta no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, trouxe diversas inovações em relação ao diploma infralegal 

anterior, a IN/SLTI/MP nº 02/2008. 

 

Dentre as inovações, em seu art. 40, incisos I, II, III, IV e V, a IN nº 05/2017 trouxe, além 

das figuras do gestor do contrato, quatro tipos de fiscalização, cujo(s) designado(s) para 

as referidas atividades são responsáveis por verificar o cumprimento contratual em 

aspectos distintos, sendo elas: fiscalização técnica, administrativa, setorial (quando 

couber) e pelo público usuário. Em consonância com o disposto na IN e na Lei nº 

8.666/93, o recebimento provisório deve ser realizado pelo(s) responsável(is) pelas 

fiscalizações supracitadas e cabe ao gestor do contrato o recebimento definitivo, 

preservando-se a segregação das funções. 

 

Dito isso, destaca-se o reconhecimento pelo Lanagro-GO de que o gestor do contrato está 

acumulando a função de fiscal administrativo. Tal fato não respeita as boas práticas de 

gestão de contratos de serviços terceirizados, tendo em vista que essa cumulatividade 

compromete a segregação de funções. 

 

Ressalte-se que nos termos do §3º, art. 40 da IN nº 05/2017, não há óbice na acumulação 

das atividades de fiscalização por um único agente. O que se demanda é a separação entre 

fiscal e gestor do contrato. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Designação de servidor para exercer a função de fiscal administrativo e gerente do mesmo 

contrato. 

  



 

##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 47/2018/LANAGRO-GO – MAPA, de 7 de junho de 2018, 

encaminhado à CGU-GO em anexo à mensagem de correio eletrônico datada de 11 de 

junho de 2018, às 16h59min, o Lanagro-GO apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Reiteramos que há dificuldade para a viabilização adequada da segregação de funções 

em relação às diferentes categorias de fiscal de contrato conforme IN SEGES/MP nº 

5/2017, devido à restrição de servidores, mas nos casos em que há tal possibilidade, 

particularmente, nas que envolvem a área técnica de laboratório, tal segregação tem sido 

almejada e quando possível implantada.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando a manifestação do Lanagro-GO, há reconhecimento pela unidade auditada 

de sua situação de desconformidade em relação à IN SEGES/MP nº 5/2017, 

comprometendo a segregação de funções na gestão contratual. 

 

A situação detectada traz como consequência o comprometimento de princípio básico do 

sistema de controle interno, traduzido pela segregação de funções, o qual está voltado a 

reduzir os eventos capazes de viabilizar e possibilitar a ocultação de erros ou fraudes no 

curso normal das funções exercidas pelos agentes organizacionais. 

 

Desse modo, em que pese a alegada carência do quadro de pessoal do Lanagro-GO, a 

situação deve ser corrigida em prol da efetividade e eficiência operacional da área de 

gestão de contratos da unidade prestadora de contas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Designar servidores distintos para as funções de fiscal administrativo 

e gestor dos contratos do Lanagro-GO, assegurando a segregação entre as atividades de 

gestão e de fiscalização contratual. 

 

 

4.1.3 PAGAMENTOS CONTRATUAIS                         

4.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Processos de recebimento e pagamento mapeados. 

 

Fato 
 

O mapeamento de processos nos órgãos da Administração Pública é prática a ser 

estimulada e difundida, pois se trata de iniciativa que promove a padronização da 

execução de determinada atividade. A sua repetibilidade, ou seja, que os resultados 

alcançados sejam os mesmos, mesmo quando executada por servidores distintos, diminui 

a dependência do Órgão em relação a “servidores-chave” que detêm o conhecimento da 

operacionalização da instituição, além de estimular o aprendizado organizacional e a 

melhoria contínua. 

 

Nesse sentido, é de se destacar a iniciativa do Lanagro-GO em mapear seus processos 

administrativos, especificamente, no caso em tela, os processos de recebimento de bens 

e serviços, continuados ou não, com ou sem termo de contrato. São quatro processos 

mapeados e detalhados em vários passos, cada um tratando de uma fase, iniciando com o 

recebimento do bem, ou com a prestação do serviço, seguido pelo recebimento provisório, 

recebimento definitivo, liquidação e pagamento. 



 

 

No intuito de colaborar com a prática, como sugestão de melhoria que se faz, e que se 

refletiu na análise da obediência à ordem cronológica da exigibilidade dos pagamentos, é 

a inclusão dos prazos legais de cada etapa, quando houver. 

 

 
##/Fato## 

4.1.3.2 CONSTATAÇÃO 
 

Prazo de cinco dias úteis para pagamento de pequenas despesas excedido, 

contrariando o disposto no §3º, art. 5º, da Lei nº 8.666/93. 

 

Fato 
 

De modo a avaliar o efetivo cumprimento da ordem cronológica da data de exigibilidade 

dos pagamentos efetuados relativos ao fornecimento de bens, às locações, à realização de 

obras e à prestação de serviços, a equipe de auditoria analisou uma amostra não estatística 

dos processos de pagamento do Lanagro-GO em 2017. Tal amostra consistiu em 23 

processos de um total de 251 processos, distribuídos entre os quatro tipos de despesas 

acima elencados e definidos no art. 2º da IN MP nº 02/2016. 

 

O Lanagro apresentou sua relação de credores em 2017, conforme relatório do sistema 

Tesouro Gerencial. Tendo como fonte de dados tal relatório, a equipe de auditoria instou 

a gestão da UJ a apresentar os processos de pagamento referentes a 23 fornecedores, 

divididos entre as quatro categorias de despesa supracitadas, conforme Instrução 

Normativa MP nº 02/2016. Como resposta, foi encaminhado o Ofício nº 

40/2018/LANAGRO-GO – MAPA contendo toda a documentação referente aos 

processos de pagamento solicitados. Neste contexto, ao analisar a documentação 

fornecida, constatou-se que o prazo de cinco dias úteis para pagamento de despesas de 

pequena monta (até R$ 8.000,00), conforme estabelecido no §3º, art. 5º da Lei nº 

8.666/93, foi sistematicamente excedido pela UJ. 

 

Conforme os dados disponíveis, verificou-se que, de um total de 179 procedimentos 

analisados pela equipe de auditoria, em 68 pagamentos ocorreu o descumprimento do 

prazo definido pelo §3º, art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiência no rito de pagamento estabelecido pela Coordenação-Geral de Orçamento e 

Finanças – CGOF/DA da Secretaria Executiva do Mapa. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 47/2018/LANAGRO-GO – MAPA, de 7 de junho de 2018, 

encaminhado à CGU-GO em anexo à mensagem de correio eletrônico datada de 11 de 

junho de 2018, às 16h59min, o Lanagro-GO apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento adota a seguinte sistemática 

para liquidação de notas fiscais, a qual é seguida pelo Lanagro-GO: após o recebimento 

definitivo das notas, é realizada a emissão da Previsão Financeira (PF), que 

independente do dia da semana em que é incluída no sistema, será processada apenas 

nas sextas-feiras pela Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças – CGOF/DA da 

Secretaria Executiva, em Brasília. Após este prazo, assim que liberados os valores de 

crédito financeiro no Sistema, o Serviço de Execução Orçamentária e Financeiro do 

Lanagro-GO realiza no mesmo dia a emissão das ordens bancárias. Frente à sistemática 

adotada, consideramos que a porcentagem de 38% dos pagamentos, para notas com 



 

valor abaixo de R$ 8.000,00, ocorrerem em prazo superior a 5 (cinco) dias úteis, é 

relativamente pequena. Esclarecemos que, infelizmente, apesar da ciência da exigência 

no §3º, art 5º da Lei 8.666/93 e dos esforços da Administração no seu cumprimento, a 

forma estabelecida pelo MAPA inviabiliza a melhor eficiência da execução da forma 

prevista na Lei.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando a manifestação do Lanagro-GO, há o reconhecimento de sua situação de 

desconformidade frente ao art. 5º, §3º, da Lei nº 8.666/93, sob a alegação de 

necessariamente acompanhar a sistemática de pagamentos utilizada pela Coordenação-

Geral de Orçamento e Finanças da Secretaria Executiva do Mapa, da qual é dependente 

em seu fluxo de trabalho no que diz respeito aos pagamentos a serem realizados. 

 

A situação detectada está em desacordo à norma vigente e impõe riscos à gestão da 

unidade, haja vista que os atrasos nos pagamentos constituem ilícito contratual e obriga 

ao pagamento da correção monetária, ainda que não haja previsão em edital ou contrato. 

 

Nessa perspectiva, a situação deverá ser corrigida mediante o ajuste da atual sistemática 

de pagamentos adotada, providência que reduzirá o risco de eventuais ações judiciais em 

desfavor da unidade prestadora de contas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Adotar medidas, nas etapas de ateste e recebimento definitivo de bens 

e serviços, de modo que o ato administrativo coincida com o calendário estabelecido pela 

Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOF/DA da Secretaria Executiva do 

Mapa para realizar a emissão de Previsão Financeira (PF), mitigando o risco dos 

pagamentos de notas fiscais abaixo de R$ 8.000,00 acima do prazo legal de cinco dias 

úteis estabelecido no art. 5º, §3º, da Lei 8.666/93. 

 

 

4.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

4.2.1 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS                        

4.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de Plano de Gestão de Logística Sustentável. 

 

Fato 
 

No contexto da avaliação da gestão de compras e de contratações no que diz respeito à 

utilização de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 

contratação de serviços, constatou-se a inexistência do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável – PLS no âmbito da UJ, em descumprimento ao art. 16 do Decreto nº 

7.746/2012. Este Plano deve prever a atualização do inventário de bens e materiais do 

órgão e identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição; práticas 

de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; responsabilidades, 

metodologia de implementação e avaliação do plano; e ações de divulgação, 

conscientização e capacitação sobre o tema “sustentabilidade ambiental”. 

 

Em que pese o fato de não possuir PLS, a UJ informou à equipe de auditoria que adota 

diversas medidas que estão de acordo com o Decreto mencionado, tais como a inclusão 

de requisitos de sustentabilidade nos processos licitatórios, destinação adequada de 

resíduos analíticos (por meio de empresa especializada na atividade), segregação de 



 

materiais recicláveis para coleta diferenciada, campanhas internas para economia de 

energia e redução do uso de copos plásticos, redução do uso de papel (tanto pela utilização 

do SEI quanto pela impressão em dupla face), entre outras. 

 

No que diz respeito às iniciativas de capacitação sobre o tema “sustentabilidade 

ambiental” em consonância com o inciso IV do art. 16 do Decreto nº 7.746/2012, foi 

verificado o Plano Anual de Capacitação do Lanagro-GO. O objetivo destes treinamentos 

é sensibilizar o corpo funcional acerca do tema. Da leitura do Plano, restou constatado 

que inexistem iniciativas de capacitação ligadas a promover o tema em tela. 

 

Acerca da análise da inclusão de requisitos de sustentabilidade nos processos licitatórios, 

considerando uma amostra aleatória de onze dos 83 processos promovidos pela unidade 

auditada em 2017 cujo critério de seleção foi a materialidade, a equipe de auditoria 

constatou a inclusão dos referidos critérios em todos os Editais, em obediência aos art. 1º, 

5º e 6º da IN MP/SLTI nº 01/2010. 

 

Em relação à atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de 

similares de menor impacto ambiental para substituição, ainda considerando a amostra 

não estatística de processos de licitação acima mencionada, constatou-se que, de modo 

geral, os itens licitados pelo Lanagro-GO não são classificados como sustentáveis no 

Catálogo de Materiais e Serviços (Catmat/Catser) do sistema Siasg. Em parte, tal fato se 

explica pela alta especificidade dos objetos contratos pela UJ, tais como equipamentos e 

insumos para testes laboratoriais. Por outro lado, o inciso IV do art. 16 do Decreto nº 

7.746/2012 estabelece como mandatória a atualização de seus bens e materiais de modo 

a encontrar similares sustentáveis. Essa atualização se dá por meio de cadastramento dos 

insumos no Catmat e Catser do sistema Siasg. Não restou comprovado que a unidade 

auditada tem se ocupado deste trabalho. Desta forma, depreende-se que o Lanagro-GO 

tem cumprido parcialmente o mandato de internalizar o tema sustentabilidade em suas 

contratações. 

 

Por fim, é válido destacar que, para as práticas de sustentabilidade ambiental já adotadas 

no âmbito da UJ, não há quaisquer métricas nem metas que possam avaliar o alcance e a 

maturidade de tais medidas, tornando impossível um julgamento objetivo da atual 

situação do tema no Órgão. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiências na gestão da aquisição e contratação de bens e serviços. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 47/2018/LANAGRO-GO – MAPA, de 7 de junho de 2018, o 

Lanagro-GO apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Conforme mencionado, o Lanagro-GO não possui Plano de Gestão de Logística 

Sustentável, mas estabelece em seus procedimentos licitatórios critérios e parâmetros 

que estão alinhados com tal questão. Dentre eles, além dos já mencionados em 

documentos anteriores, podemos elencar várias práticas que demonstram a atenção da 

UJ às questões de sustentabilidade, sejam: aquisição de equipamentos de ar 

condicionado tecnologia inverter para substituição dos atualmente em uso, os quais 

apresentam maior consumo de energia ou danos recorrentes (Processo SEI 

21005.002397/2016-70); a aquisição de sistema de lavadores de gases para capelas de 

fluxo laminar, bem como aquisição de novas capelas já com o sistema acoplado. Tal 

sistema permite que os gases provenientes das reações ocorridas ou dos solventes 

utilizados sejam tratados por meio do referido sistema e não sejam eliminados no meio 



 

ambiente; inclusão, nos processos em elaboração, da previsão de adequações a questões 

sustentáveis, tendo como exemplo a Nota Técnica 09/2018 relativa ao processo de 

contratação de serviços de manutenção de equipamentos de ar condicionado. Diante da 

necessidade de atendimento ao estabelecido no Art. 16 do Decreto 7.746/2012, a 

Administração do Lanagro-GO compromete-se a elaborar e implementar Plano de 

Gestão de Logística Sustentável contemplando: objetivos do plano; responsabilidades 

dos gestores que implementarão o plano; ações, metas e prazos de execução; bem como 

mecanismos de monitoramento e avaliação das ações que serão implementadas.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando a manifestação do Lanagro-GO, há reconhecimento pela unidade auditada 

de sua situação de desconformidade em relação ao Decreto nº 7.746/2012, 

comprometendo a gestão de compras e de contratações no que diz respeito à utilização de 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de 

serviços. 

 

Nesse sentido, a situação detectada inviabiliza a utilização de práticas de sustentabilidade 

e de racionalização do uso de materiais e de serviços quanto às compras e contratações 

sustentáveis, abrangendo temas como energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, 

qualidade de vida no ambiente de trabalho e material de consumo como papel para 

impressão e copos descartáveis. 

 

Desse modo, diante do comprometimento da unidade auditada em elaborar e implementar 

o Plano de Gestão de Logística Sustentável, compete ao controle interno manter a 

constatação registrada e fazer o acompanhamento para que a unidade de fato implante o 

referido PLS. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Elaborar o Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS, em 

cumprimento ao art. 16, do Decreto nº 7.746/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 

 
 
 
Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Certificado: 201800521 

Unidade Auditada: Laboratório Nacional Agropecuário - Goiás 

Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Município (UF): Goiânia (GO) 

Exercício: 2017 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017 pelos responsáveis 

das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 

63/2010. 

 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 

selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao 

longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises 

realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de 

Responsáveis: 

 

- Inexistência de adaptações para tornar acessíveis as instalações físicas do Lanagro-GO a 

pessoas portadoras de necessidades especiais (item 4.1.1.1); 

 

- Sobreposição de papéis na gestão do contrato, contrariando o disposto IN/SLTI/MP nº 05/2017 

(item 4.1.2.1); 

 

- Prazo de cinco dias úteis para pagamento de pequenas despesas excedido, contrariando o 

disposto no §3º, art. 5º, da Lei nº 8.666/93 (item 4.1.3.2); 

 

- Ausência de Plano de Gestão de Logística Sustentável (item 4.2.1.1). 

 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas saneadoras. 

 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de 

Responsáveis seja pela regularidade. 

 

Goiânia (GO), 27 de julho de 2018. 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela certificação foi 

decidida pelo: 

 

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Goiás 

 

 



 

 

 
 

  

  

 

 

 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 201800521 

Unidade Auditada: Laboratório Nacional Agropecuário de Goiás – Lanagro/GO 

Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Município/UF: Goiás/GO 

Exercício: 2017 

Autoridade Supervisora: Blairo Maggi 

 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2017 

do Laboratório Nacional Agropecuário de Goiás – Lanagro/GO, expresso a seguinte opinião acerca 

dos atos de gestão, com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de 

auditoria. 

 
Dos resultados finalísticos alcançados, a quantidade de amostras e ensaios laboratoriais 

processados pela unidade foi superior à meta estabelecida pelo órgão central do Ministério, sendo 

apresentado, também, um aumento da implantação de ações pertinentes ao sistema de gestão da qualidade 

laboratorial. 

 

Evidenciou-se boa prática implementada pela Unidade por meio da criação de indicadores 

de custo analítico previsto e efetivo das análises efetuadas. Estes indicadores podem trazer subsídios 

importantes para a melhoria do planejamento orçamentário da unidade. 

 

Entre as fragilidades constatadas no decorrer dos trabalhos de auditoria, destaca-se o 

descumprimento do prazo de cinco dias úteis para pagamento de pequenas despesas, contrariando o 

disposto no §3º, art. 5º, da Lei nº 8.666/93. Nesse contexto, verificou-se a necessidade de 

aprimoramentos no rito de pagamento das despesas contratuais, de modo a atender os prazos previstos 

em Lei. 

 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 

63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de 

Auditoria, pela REGULARIDADE. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser 

informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do 

TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, 

e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

 

Brasília/DF, 30 de julho de 2018. 

 

 
Diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Produção 


