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Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União 

 

RELATÓRIO Nº 201800557 
 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

Auditoria Anual de Contas 
do Laboratório Nacional 
Agropecuário do Pará 
Lanagro-PA. 
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; os indicadores 
da Unidade; os controles 
internos administrativos e 
a gestão das compras e 
contratações realizadas. 
 

 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 do 
Pará e a Secretaria de Controle Externo (TCU) 
no Estado do Pará, com vistas a apresentar os 
resultados dos exames realizados sobre a 
prestação de contas anual do Lanagro - PA, 
em relação ao exercício de 2017. 
 

QUAIS AS CONCLUSÕES   
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Os exames realizados apresentaram as 
seguintes constatações: falhas no 
planejamento da gestão de compras, 
expondo a manutenção da acreditação do 
Inmetro relativo a ISO nº 17025:2005 a riscos; 
falhas na gestão de compras ocasionando a 
paralisação temporária das atividades 
finalísticas do Lanagro-PA e ausência de 
declaração prevista no art. 27, inciso V, Lei 
8.666/93 nos processos licitatórios da UPC. 
 
As recomendações formuladas foram as 
seguintes: realizar o levantamento dos riscos 
inerentes às atividades do Laboratório 
Nacional Agropecuário no Estado do Pará, 
identificando os pontos fortes e pontos fracos 
dessas atividades, com vistas a adotar 
medidas preventivas que minimizem os riscos 
identificados para essas atividades; instituir 
controles com vistas a mitigar os riscos de 
atrasos no andamento dos processos 
licitatórios de fornecimento de bens e/ou 
serviços que a Unidade considere críticos (por 
exemplo: política de estoques mínimos, de 
monitoramento de processos, etc.) em curso 
na Unidade e instituir nos mecanismos de 
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controle já implementados pela UPC (chek-list 
ou lista de verificações) a exigência da 
declaração a que se refere o art. 27, inciso V, 
Lei 8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: Laboratório Nacional Agropecuário - Pará 

Exercício: 2017 

Município: Belém - PA 

Relatório nº: 201800557 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

PARÁ 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/PA,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201800557, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pelo Laboratório Nacional Agropecuário – Pará. 

 

1. Introdução 
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Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11/04/2018 a 27/04/2018, 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, em 

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

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

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 contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

15 de fevereiro de 2018, entre a Controladoria Regional da União no Estado do Pará e a 

Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará, foram efetuadas as seguintes 

análises: 

 

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Em virtude da relevância para o atingimento da missão institucional da Unidade 

Prestadora de Contas - UPC e a materialidade das despesas executadas no exercício de 

2017, na Ação Orçamentária 214W – Implantação da Defesa Agropecuária, o órgão 

de controle interno optou por selecionar esta ação para realizar os exames no que se 

refere aos resultados alcançados pelo Laboratório Nacional Agropecuário no Estado do 

Pará – Lanagro-PA. 

 

As despesas empenhadas no exercício de 2017 pelo Lanagro-PA, tendo como fonte de 

recursos a ação 214W, totalizaram o montante de R$ 4.344.100,58, o que representou 

95,27% das despesas empenhadas naquele exercício, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro - Demonstrativo das despesas empenhadas em 2017 
Ação Despesa empenhada (R$) Representatividade (%) 

214W – Implementação da Defesa 

Agropecuária 

4.344.100,58 95,27 

214Y – Fortalecimento do Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária - SUASA 

199.827,24 4,38 

152L – Reforma, Ampliação e 

Modernização dos Laboratórios Nacionais 

Agropecuários 

11.900,00 0,27 

2000 – Administração da Unidade 3.700,68 0,08 

TOTAL 4.559.528,50 100 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

A rede de Laboratórios Nacionais Agropecuários, na qual o Lanagro-PA está inserido, 

não possui um objetivo exclusivo no PPA 2016-2019. A referida rede está inserida no 

objetivo da Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA, do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento - Mapa: “Modernizar as ações de defesa agropecuária por 

meio do aperfeiçoamento dos mecanismos que asseguram a sanidade dos vegetais, 
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saúde dos animais, idoneidade dos insumos e serviços e a conformidade dos produtos 

agropecuários”. 

 

A rede Lanagro utiliza o Sistema de Gestão Integrada (SGI) do Mapa, onde são 

lançados os Planos Orçamentários Anuais (POA). No caso do Lanagro-PA a 

distribuição de valores é feita com base no histórico dos orçamentos anteriores, 

corrigidos por novas demandas. 

 

Observou-se que foi prevista a execução da despesa pelo Lanagro-PA, na ação 

orçamentária 214W, o montante de R$ 11.085.930,00, conforme indicado no POA para 

o exercício de 2017. No entanto foram empenhados apenas R$ 4.344.100,58, ou seja, 

39% dos recursos inicialmente previstos. Esse baixo desempenho orçamentário se deveu 

principalmente ao contingenciamento de recursos por parte do Governo Federal, que 

refletiu na não renovação de contratos, como de serviços terceirizados de apoio 

administrativo e de empresa para manutenção de equipamentos, ou ainda a contratação 

de serviços de manutenção de equipamentos especializados e de manutenção predial. 

 

Quanto à meta física, o principal produto a ser apresentado pelo Lanagro-PA é o 

“Número de ensaios realizados”. Convém destacar que esse número é estabelecido pela 

Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial - CGAL da SDA/MAPA. 

 

As metas de ensaios previstos para o Lanagro-PA e os efetivamente realizados estão 

descritos no quadro abaixo. 

 

Quadro - Número de Ensaios Previstos e Realizados pelo Lanagro-PA em 2017 
Unidade Gestora/Laboratórios 

credenciados 

Meta Realizado Realizado/Meta 

Lanagro-PA 34.285 44.341 129,33% 

Laboratórios credenciados 156.916 493.046 314,21% 

Fonte: Relatório de Gestão Lanagro-PA – Exercício de 2017 

 

Ressalta-se que a rede Lanagro também credencia e acompanha, por meio de auditorias, 

laboratórios privados para realização de ensaios, cujas metas estão descritas no quadro 

acima. Isso posto observou-se que, apesar do contingenciamento de recursos, o 

Lanagro-PA extrapolou a meta prevista em pouco mais de 29%, considerando apenas as 

metas para o Lanagro-PA, sem considerar os laboratórios credenciados, o que 

demonstra que a execução da despesa pela UPC atingiu os objetivos propostos para o 

exercício de 2017. 

 

Em que pese o Lanagro-PA ter extrapolado as metas do número de ensaios previstos 

para o exercício de 2017 verificou-se que a unidade não apurou os custos efetivos das 

análises laboratoriais. Não foram identificados no relatório de gestão e na documentação 

disponibilizada pela Unidade, elementos que comprovem a apuração desses custos. 

Observou-se que não existe um indicador de eficiência que demonstre o custo efetivo da 

unidade de análise laboratorial. 

Ressalte-se que a existência desse indicador daria maior clareza aos custos envolvidos 

nos exames laboratoriais feitos pelo Lanagro/PA. 

 

Por outro lado, verificou-se a existência de um indicador de eficácia que é o indicador: 

”Percentual de Amostras Recebidas”, cujo objetivo é acompanhar o processamento de 

amostras recebidas na Rede Lanagro, de forma a perceber o atendimento tempestivo das 

demandas da defesa agropecuária nacional, com a seguinte fórmula de cálculo: PAR = 

(NAPRO/NARRO) X 100. 

Onde: 

PAR – Percentual de processamento de amostras recebidas; 
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NAPRO – Números de amostras processadas na rede oficial; 

NARRO – Número de amostras recebidas na rede oficial. 

 

A meta estabelecida para esse indicador (PAR) no exercício de 2017 foi de 90% de 

atendimento e, nas análises realizadas, verificou-se que a unidade aferiu 97% de 

atingimento da meta, superando o percentual previsto para o referido exercício.  

 

 
##/Fato## 

2.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Foram selecionados os cinco indicadores de desempenho operacional apresentados no 

Relatório de Gestão de 2017, quais sejam: a) Percentual de reclamações procedentes 

solucionadas; b) Percentual dos questionários de satisfação respondidos; c) Percentual 

de métodos validados ou com desempenho verificado; d) Percentual de amostras 

analisadas e e) Percentual de ensaios acreditados. 

 

Constatou-se que os indicadores de desempenho de gestão utilizados pelo Lanagro-PA 

são íntegros e refletem com fidedignidade a expressão dos resultados operacionais que 

se pretendiam mensurar, gerando impactos positivos, haja vista que, conforme 

demonstraram os exames, a UPC vem utilizando os resultados destes indicadores 

continuamente para o aprimoramento da gestão. Não obstante, há espaço para melhorias 

a exemplo da instituição de normativos que indiquem as diretrizes para implementação 

e monitoramento de todos os indicadores da unidade (atualmente apenas alguns 

indicadores possuem este instrumento). 

 

Frisa-se que o constante processo de aprimoramento dos indicadores, com vistas a se 

adequar aos objetivos estratégicos da unidade, vem causando prejuízo ao atributo 

comparabilidade, haja vista a interrupção da medição de alguns indicadores bem como 

instituição de novos a cada exercício, o que inviabiliza a formação de uma série 

histórica capaz de proporcionar uma análise comparativa dos resultados. Por essa razão, 

a unidade optou por incluir apenas cinco indicadores no relatório de gestão, a despeito 

de possuir vários outros, os quais se encontram em fase de atualização. 

 

  
##/Fato## 

 

2.3 Avaliação da Conformidade das Peças 

A partir dos exames realizados, verificou-se que todas as peças foram elaboradas e 

contemplam integralmente os conteúdos obrigatórios. Verificou-se ainda que o 

Relatório de Gestão está estruturado de acordo com o que está definido nos tópicos de 

ajuda do sistema e-Contas e Anexo II da DN 161/2017. 

 

Ademais, constatou-se a fidedignidade das informações relativas aos agentes 

relacionados no Rol de Responsáveis, tendo em vista as naturezas de responsabilidade 

previstas no art. 10 da IN TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010. 

 

 
##/Fato## 

2.4 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A seguir apresenta-se a avaliação dos componentes e princípios de controles internos do 

Lanagro-PA, de acordo com a auto avaliação do gestor e as ponderações da equipe de 

auditoria da CGU-Regional/PA. 

 

A - Ambiente de controle 
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O ambiente de controle é a base de todos os controles internos da gestão, sendo formado 

pelo conjunto de regras e estruturas que determinam a qualidade dos controles internos 

da gestão (Inciso I artigo 11 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de 

maio de 2016). Já a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.135, de 25 de 

novembro de 2008, estabelece que o ambiente de controle deve demonstrar o grau de 

comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle 

interno em seu conjunto. 

 

Nesse sentido, após a aplicação do Questionário de Avaliação de Controles Internos, 

respondido pelo gestor, e da aplicação dos testes de auditoria, verificou-se que neste 

componente, de um modo geral, encontra-se em um estágio aprimorado de maturação. 

Porém necessita de ajustes na avaliação de desempenho dos colaboradores e na 

realização de treinamentos e capacitações sobre temas relacionados à ética e a 

integridade no serviço público. 

 

No entanto, convém destacar que parte dos problemas identificados não dependem 

apenas das ações do Lanagro-PA, é necessária uma articulação com a Coordenação-

Geral de Apoio Laboratorial, no sentido de fortalecer esse componente que é a base de 

todo sistema de controles internos. 

 

B - Avaliação de risco 

É o processo permanente de identificação e análise dos riscos relevantes que impactam 

o alcance dos objetivos da organização e determina a resposta apropriada ao risco. 

Envolve identificação, avaliação e resposta aos riscos, devendo ser um processo 

permanente (Inciso II, artigo 11 da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016). 

 

Apesar de o Lanagro-PA adotar um processo formal de planejamento, verificou-se a 

inexistência de uma política de gestão de riscos no âmbito regional, ou seja, os pontos 

fracos e pontos fortes não são mapeados, bem como as respostas aos riscos nas 

atividades desenvolvidas pela UPC não estão devidamente formalizadas. 

 

Dos componentes de controle avaliados foi o que apresentou maior fragilidade, o que 

deixou a Unidade exposta aos riscos inerentes das atividades por ela desempenhadas. 

 

C - Atividades de controle 

São atividades materiais e formais, como políticas, procedimentos, técnicas e 

ferramentas, implementadas pela gestão para diminuir os riscos e assegurar o alcance de 

objetivos organizacionais e de políticas públicas (Inciso III artigo 11 da IN Conjunta 

MP/CGU nº 01/2016). 

 

Embora as atividades de controle (procedimentos de autorização, segregação de 

funções, controles de acessos a recursos e registros, etc.) estejam devidamente 

estruturadas no Lanagro-PA, verificaram-se fragilidades neste componente. Observou-

se que as políticas e procedimentos formalmente estabelecidos para atuar sobre os riscos 

identificados em todas as atividades relevantes não foram suficientes para atuar sobre 

esses riscos, o que pode comprometer o atingimento dos objetivos do Lanagro-PA. 

 

D - Informação e Comunicação 

As informações produzidas pelo órgão ou entidade devem ser apropriadas, tempestivas, 

atuais, precisas e acessíveis, devendo ser identificadas, armazenadas e comunicadas de 

forma que, em determinado prazo, permitam que os funcionários e servidores cumpram 

suas responsabilidades, inclusive a de execução dos procedimentos de controle interno 

(Inciso IV artigo 11 da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016). 
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No Lanagro-PA esse componente apresenta um grau avançado de maturação, atendendo 

tanto ao público interno, quanto ao público externo. As informações relevantes para que 

os servidores cumpram suas responsabilidades são identificadas e coletadas no formato 

adequado para permitir a consistência das atividades desenvolvidas. 

 

São disponibilizadas informações relevantes na página institucional da rede Lanagro, 

hospedada na página do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, bem como 

canal de denúncias, esclarecimentos e/ou dúvidas tanto para o público interno, quanto 

externo exercerem o controle social. 

 

E – Monitoramento 

É obtido por meio de revisões específicas ou monitoramento contínuo, independente ou 

não, realizados sobre todos os demais componentes de controles internos, com o fim de 

aferir sua eficácia, eficiência, efetividade, economicidade, excelência ou execução na 

implementação dos seus componentes e corrigir tempestivamente as deficiências dos 

controles internos (Inciso V artigo 11 da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016). 

 

Nas análises realizadas observou-se que este componente se encontra em um estágio 

intermediário de maturação, pois verificou-se a necessidade de revisões periódicas para 

verificar a eficácia do funcionamento dos controles internos de gestão. 

 

Ante o exposto, conclui-se que os controles internos administrativos implementados 

pelo Lanagro-PA estão em estágios diversos de maturação, porém observou-se, 

principalmente pela boa avaliação do componente “ambiente de controle”, esforços no 

sentido de aprimorar esses controles. Não obstante, observaram-se fragilidades na 

avaliação de riscos, o que refletiu na realização de contratações por meio de dispensas e 

inexigibilidades de licitações sem o devido planejamento, com vistas a corrigir as não 

conformidades verificadas por auditoria realizada pelo Inmetro-PA, para manutenção da 

acreditação laboratorial pela ISO 17025:2005, sem a qual o atingimento dos objetivos 

institucionais do Lanagro-PA ficaria comprometido. 

 

  
##/Fato## 

 

2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Para análise da existência e suficiência dos controles internos relativos aos processos de 

compras e contratações realizados pelo Lanagro-PA foram analisados oito processos de 

dispensas de licitação, quatro de inexigibilidade de licitação e dois pregões eletrônicos, 

realizados no exercício de 2017, além de documentação relativa ao planejamento das 

compras e o fluxo de informações necessárias ao adequado andamento desses processos. 

 

Das análises realizadas verificou-se que os controles internos existentes no Lanagro-PA 

são adequados, porém não foram suficientes para evitar falhas, em especial na fase de 

planejamento dos processos de compras, acarretando a descontinuidade dos serviços de 

manutenção de equipamentos laboratoriais e ausência de insumos necessários para 

alguns testes realizados pelo Laboratório. Apesar das falhas identificadas terem o 

potencial de impactar diretamente nas atividades operacionais da Unidade Prestadora de 

Contas, tais erros foram minimizados com a realização de compras emergenciais, porém 

não devidamente planejadas. 

 

Em relação aos pregões realizados pela Unidade Auditada verificou-se que estavam 

devidamente autuados de acordo com o que determina a Lei de licitações e contratos, 

tanto na fase interna, como na fase externa. 
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  Quadro – Pregões avaliados 

Descrição 
Quantidade de 

processos 
Valor envolvido 

Processos de pregão 5 231.304,61 

Processos avaliados 2 133.543,64 

Processos em que foi detectada alguma desconformidade 0 0 

 

No âmbito das dispensas de licitação, verificou-se que, de modo geral, os processos 

foram instruídos em conformidade com as regras estabelecidas pela Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e legislação correlata, não tendo sido observadas, neste aspecto, graves 

inconformidades. Contudo, em uma das contratações analisadas constatou-se falha na 

gestão de compras que acarretou impacto negativo nas atividades finalísticas do 

Lanagro-PA, conforme detalhado em ponto específico do presente relatório. 

  Quadro – Dispensas de licitação avaliadas 

Descrição 
Quantidade de 

processos 

Valor 

envolvido* 

Processos de dispensa 16 84.722,60 

Processos avaliados 8 59.364,60 

Processos em que foi detectada alguma desconformidade* 1 7.800,00 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente 

a existência de prejuízos. 

 

Em relação às inexigibilidades de licitação, verificou-se que os processos também foram 

instruídos em conformidade com as regras estabelecidas pela legislação que rege a 

matéria, não sendo identificadas falhas ou impropriedades que comprometessem a 

regularidade desses processos. 

 

  Quadro – Inexigibilidades de licitação avaliadas 

Descrição 
Quantidade de 

processos 
Valor envolvido 

Processos de inexigibilidade 7 618.310,60 

Processos avaliados 4 591.640,60 

Processos em que foi detectada alguma desconformidade 0 0 

 

Nos processos analisados e na documentação disponibilizada verificou-se que o 

Lanagro-PA adotou efetivamente critérios de sustentabilidade ambiental em todos os 

processos em que se fazia necessária tal exigência. 

 

Convém destacar que o Lanagro-PA adotou, a partir do segundo semestre de 2017, a 

autuação eletrônica dos processos por meio do Sistema Eletrônico de Informações - 

SEI. Atualmente todos os processos licitatórios, em todas as modalidades, são autuados 

exclusivamente por meio eletrônico, permitindo uma maior rastreabilidade dos atos 

praticados por todos os agentes envolvidos no processo, o que favorece a transparência, 

agilidade no fluxo do processo, economia de insumos (papel, tinta, toner.), diminuição 

da necessidade de compra, ou aquisição de equipamentos para impressão, até mesmo 

diminuição da necessidade de pessoal terceirizado para atuar em atividades acessórias, 

como a reprografia, por exemplo. Esses fatores conjugados permitem uma maior 

economia e racionalização dos recursos disponíveis para manutenção das atividades do 

Lanagro-PA. 
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Por fim, verificou-se que a Unidade Auditada estabeleceu outras formas de controle, tais 

como: checklist e editais padronizados, o que minimiza a ocorrência de erros, ou fraudes 

na condução dos processos de compras realizados.  

  
##/Fato## 

 

 

2.6 PAGAMENTOS CONTRATUAIS                        

Para avaliação do efetivo cumprimento da ordem cronológica das exigibilidades dos 

pagamentos efetuados pelo Lanagro-PA no exercício de 2017, o controle interno optou 

por analisar os pagamentos realizados para as empresas contratadas para prestação de 

serviços de natureza continuada. Tal avaliação levou em consideração que esses 

pagamentos foram realizados em uma mesma fonte de recursos e categoria econômica 

(Locação de mão-de-obra) em atendimento ao artigo 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

Foram analisados os pagamentos realizados para as empresas contratadas para prestação 

de serviços de manutenção e calibração de equipamentos dos laboratórios da UPC, bem 

como na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar 

condicionado do Lanagro-PA, ambos na categoria econômica: “Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica”. Para análise foram selecionados os pagamentos realizados 

nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro de 2017 

No quadro a seguir são identificados os montantes de pagamentos realizados para as 

empresas de prestação de serviços selecionadas para análises. 

Quadro – Avaliação do cumprimento à ordem cronológica dos pagamentos 
Origem  Quantidade de Pagamentos Valor Total (R$) 

Na Planilha Fornecida 63 2.542.374,52 

Na Amostra Verificada 19 850.079,13 

Em Desobediência à Ordem 

Cronológica 

0 0 

Fonte: Lanagro-PA 

 

Nas análises realizadas verificou-se que o Lanagro-PA mantém rotinas administrativas 

adequadas relativas aos pagamentos aos fornecedores da unidade.  As notas fiscais são 

recepcionadas pelo protocolo e encaminhada para o setor administrativo, que em 

seguida solicita manifestação do fiscal do contrato quanto aos aspectos relacionados a 

efetiva prestação do serviço, de acordo com o estabelecido no contrato, que então 

procede a liquidação da despesa com o respectivo atesto das notas fiscais.  

 

Por fim, verificou-se que os pagamentos realizados pelo Lanagro-PA, obedecem a 

ordem cronológica das exigibilidades, em atendimento ao disposto na lei de licitações e 

contratos. 

  ##/Fato# 

 

2.7 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO             

Objetivando verificar e informar o atendimento aos Acórdãos e Decisões porventura 

exarados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e suas consequências na gestão da 

UPC auditada, para os quais fora considerado o intervalo entre os exercícios 2014 e 

2017, não se evidenciou quaisquer Acórdãos/Decisões dirigidos ao Lanagro-PA que 

devessem ser acompanhados pelo órgão de controle interno e que ainda se encontrassem 

pendentes de atendimento ou ainda que tivessem sido atendidos no exercício sob exame. 

  
##/Fato## 
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2.8 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS              

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento de suas 

recomendações pelo Lanagro-PA. 

 

Em consulta ao Sistema Monitor¹, em 12 de abril de 2018, foi verificada a existência de 

cinco recomendações para o Lanagro-PA pendentes de atendimento. A seguir são 

detalhadas as recomendações pendentes de atendimento pela Unidade Prestadora de 

Contas. 

 
Nº do relatório de 

Auditoria 

Item do Relatório-

Descrição Sumária 

Recomendação Situação atual das 

recomendações 

201203369 3.1.1.1. Fragilidade nos 

controles relativos às 

informações contidas 

no SPIUnet sobre bens 

de uso especial da 

União sob a 

responsabilidade da 

Unidade 

Jurisdicionada. 

Adotar medidas 

definitivas junto à 

SPU, em conjunto com 

a SFA/PA, no sentido 

de providenciar a 

regularização dos 

quatro imóveis 

utilizados pelo 

Lanagro-PA. 

Em que pese a adoção 

de medidas junto à 

Secretaria do 

Patrimônio da União - 

SPU, no sentido de 

regularizar a situação 

do imóvel, a situação 

permanece inalterada, 

visto que essas medidas 

não dependem 

exclusivamente do 

Lanagro-PA, deve-se 

aprimorar a articulação 

entre os dois órgãos 

para solucionar essa 

situação, para o 

registro do patrimônio 

imobiliário do 

Lanagro-PA reflita a 

responsabilidade real 

da Unidade sobre esse 

patrimônio. 

 
 

201316871 2.1.2. Favorecimento à 

empresa vencedora da 

Licitação Pregão 

Eletrônico nº 02/2011. 

Calcular e cobrar o 

ressarcimento do valor 

pago a maior para a 

empresa E.B Cardoso, 

em face da diferença 

dos custos apontados 

pela CGU/PR. 

O Lanagro-PA 

informou que o 

processo foi 

encaminhado para a 

Advocacia-Geral da 

União para adoção das 

medidas judiciais 

cabíveis, no entanto a 

recomendação 

permanece em 

monitoramento até uma 

solução definitiva 

sobre o ressarcimento 

ao erário dos valores 

pagos indevidamente à 

empresa contratada 

201601475 1.1.2.1. Fragilidade nos 

mecanismos de 

controle dos processos 

de dispensa de 

licitação. 

Providenciar 

capacitação contínua e 

reforço do quadro de 

servidores atuantes no 

Serviço de Compras, 

de forma a mantê-los 

atualizados quanto à 

legislação e 

jurisprudência atinentes 

a suas atividades. 

O Lanagro-PA 

apresentou iniciativas 

para capacitação dos 

servidores responsáveis 

pelos processos de 

compras da Unidade, 

por meio de acordo de 

cooperação técnica 

com a Escola de 

Governança Pública do 
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Estado do Pará – 

EGPA, no entanto não 

foi apresentado 

documento com a 

formalização desse 

acordo, assim fica 

mantido o 

monitoramento até o 

equacionamento 

definitivo dessa 

fragilidade. Convém 

informar que, apesar da 

ausência de 

capacitação, foram 

adotadas outras 

medidas, como o 

processo eletrônico e 

checklist, que 

promoveram melhorias 

nos processos de 

compras. 

201601475 1.2.1.1. Falhas na 

adesão de ata de 

registro de preços para 

execução de obras de 

ampliação e reformas 

de laboratórios e prédio 

administrativo do 

Lanagro-PA. 

Averiguar todos os 

itens das planilhas 

orçamentárias dos 

prédios do Laboratório 

de Diagnóstico Animal 

- LDA, do Laboratório 

de Análises Físico-

químicas de Alimentos 

de Origem Animal e 

Água - FQPOA e do 

prédio Administrativo, 

também, do 

Laboratório de 

Fertilizantes e 

Corretivos - LFC, de 

modo a verificar se 

estão compatíveis com 

as plantas do projeto 

arquitetônico e 

estrutural, auxiliando o 

acompanhamento 

contratual e realizando 

eventuais ajustes no 

valor da despesa. 

As informações 

prestadas pelo gestor, 

bem como as 

constantes do sistema 

monitor não refletem o 

atendimento dessa 

recomendação, na 

verdade o documento 

constante do referido 

sistema diz respeito à 

capacitação de 

servidores e não sobre 

o levantamento de 

valores constantes das 

planilhas orçamentárias 

das obras dos 

laboratórios e do prédio 

administrativo do 

Lanagro-PA.  

201601475 1.2.1.1. Falhas na 

adesão de ata de 

registro de preços para 

execução de obras de 

ampliação e reformas 

de laboratórios e prédio 

administrativo do 

Lanagro-PA. 

Efetuar diagnóstico 

sobre as divergências 

de custos encontradas 

pela empresa de 

consultoria avaliando 

os reflexos e 

promovendo a glosa de 

eventuais valores pagos 

a maior. 

As informações 

prestadas pelo gestor, 

bem como as 

constantes do sistema 

monitor não refletem o 

atendimento dessa 

recomendação, não foi 

comprovada a 

realização de 

diagnóstico para 

identificação de 

divergências nas 

planilhas 

orçamentárias, que 

poderiam ocasionar a 

glosa de valores. 

Fonte: Sistema Monitor 
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As informações constantes do quadro anterior demonstram que as rotinas de 

acompanhamento das recomendações emanadas pela CGU necessitam de 

aprimoramento com vistas a agilizar o atendimento das recomendações, com reflexos 

positivos para a gestão do Lanagro-PA, tais como a capacitação e reforço do quadro de 

servidores atuantes no Serviço de Compras e implantação de mecanismos de controles 

eficientes dos processos de aquisição. Ressalte-se que falhas na condução de processos 

de aquisição, em especial na fase de planejamento, identificadas na presente auditoria, 

acarretaram a descontinuidade dos serviços de manutenção de equipamentos 

laboratoriais e a ausência de insumos necessários para alguns testes realizados pelo 

Laboratório, ocasionando impacto negativo nas atividades finalísticas do Lanagro/PA. 

 

 

 

_____________________________ 
¹ Sistema desenvolvido pela CGU para monitoramento das recomendações emitidas no âmbito das ações 

de controle nas unidades jurisdicionadas. 

 

  
##/Fato## 

2. 9 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. 

 

Belém/PA. 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Pará 

 

 

 

______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201800557 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Indicadores de desempenho utilizados pelo Lanagro-PA. 
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Fato 
 

O presente item teve por objetivo avaliar se os indicadores instituídos e utilizados pela 

UPC para aferir o desempenho da sua gestão atendem, principalmente, aos critérios de 

Completude, Comparabilidade, Confiabilidade, Acessibilidade e Economicidade. 

 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação crítica dos cinco 

indicadores apresentados no Relatório de Gestão de 2017 da Unidade e nas análises das 

respostas do gestor às solicitações de auditoria acerca do tema. Os resultados dos 

exames se encontram sintetizados no quadro a seguir: 

 

Quadro-Indicadores instituídos e utilizados pelo Lanagro-PA 

Indicador Análise do controle interno 

Critérios analisados* 

C
o

m
p

le
tu

d
e 

C
o

m
p

ar
ab

il
id

ad
e 

C
o

n
fi

ab
il

id
ad

e 

A
ce

ss
ib

il
id

ad
e
 

E
co

n
o

m
ic

id
ad

e 

Percentual de 

reclamações 

procedentes 

solucionadas 

O indicador, de um modo geral, 

atende aos critérios estabelecidos 

para avaliação. 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

p
ar

ci
al

m
en

te
 

A
te

n
d

e 

Percentual dos 

questionários de 

satisfação 

respondidos 

O indicador, de um modo geral, 

atende aos critérios estabelecidos 

para avaliação. 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

p
ar

ci
al

m
en

te
 

A
te

n
d

e 

Percentual de 

métodos 

validados ou 

com 

desempenho 

verificado 

O indicador atende aos critérios 

estabelecidos para avaliação. 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

Percentual de 

amostras 

analisadas 

O indicador atende aos critérios 

estabelecidos para avaliação. 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

Percentual de 

ensaios 

acreditados 

O indicador, de um modo geral, 

atende aos critérios estabelecidos 

para avaliação. 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

A
te

n
d

e 

p
ar

ci
al

m
en

te
 

A
te

n
d

e 

*Completude - capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação que a unidade 

pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão; 

Comparabilidade - capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por 

intermédio de séries históricas; 

Confiabilidade - confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, avaliando, 

principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação é transparente e 

reaplicável por outros agentes, internos ou externos à unidade; 

Acessibilidade - facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de compreensão dos 

resultados pelo público em geral; 
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Economicidade - razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios para a 

melhoria da gestão da unidade. 

Os indicadores utilizados pelo Lanagro-PA são os mesmos utilizados por todos os 

Laboratórios Agropecuários do país, face a necessidade de se garantir a harmonização 

dos conceitos da Rede Lanagro a nível nacional. Verificou-se que os indicadores 

analisados atendem ao atributo completude, vez que têm refletido com fidedignidade as 

situações a que se propuseram mensurar. 

No tocante à acessibilidade, verificou-se que as metas dos referidos indicadores são 

definidas pela Coordenação de Planejamento e Gestão da CGAL e pelos chefes do 

Serviço de Planejamento e Gestão Laboratorial de cada Unidade. Os dados dos 

indicadores são captados, a depender da sua natureza, pelos setores internos 

correspondentes de cada Lanagro. Tem-se como exemplo, no Lanagro-PA, que os três 

últimos indicadores elencados no quadro acima são coletados pela Divisão Técnica 

Laboratorial. Quanto à implementação, verificou-se que somente os indicadores 

“Percentual de métodos validados” e “Percentual de amostras analisadas ou com 

desempenho verificado” dispõe de diretriz específica normatizada em um documento 

formal.  

Quanto à economicidade, observou-se que a produção de alguns indicadores (a exemplo 

do “Percentual de métodos validados”, “Percentual de amostras analisadas ou com 

desempenho verificado” e “Percentual de ensaios acreditados) demandam certas 

despesas, como a compra de insumos (materiais de referência certificados, aquisição de 

ensaios de proficiência) e contratação de serviços. Apesar disso, os custos se apresentam 

razoáveis em função dos benefícios alcançados, haja vista que impactam diretamente na 

atividade finalística da UPC. 

A consolidação e o monitoramento dos resultados dos indicadores é realizada por meio 

de planilha eletrônica denominada “Painel de Indicadores”. Não existem sistemas 

informatizados para auxiliar a coleta e tratamento de dados, conforme já apontado no 

último Relatório de Auditoria realizado na Unidade. Não obstante, os testes realizados 

para avaliar a estrutura dos indicadores demonstraram que estes são íntegros, atendendo 

ao atributo confiabilidade. 

Os resultados dos indicadores são discutidos durante a Reunião de Análise Estratégica 

(RAE) que ocorre anualmente em Brasília. Os encaminhamentos são registrados em Ata 

contendo as ações corretivas necessárias, definidos os responsáveis e estipulados prazos 

para a sua conclusão. Assim, demonstrou-se que os indicadores instituídos estão sendo 

úteis para a tomada de decisões gerenciais. 

 

Os cinco indicadores analisados atenderam ao atributo Comparabilidade, vez que foi 

possível estabelecer uma série histórica dos resultados, todavia, cumpre destacar que 

vários outros indicadores utilizados pela UPC foram descontinuados e/ou se encontram 

em processo de revisão com objetivo de se adequar aos objetivos finalísticos do órgão.  

 

  
##/Fato## 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
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Controles internos administrativos das licitações. 

 

Fato 
 

O presente item teve por objetivo avaliar as rotinas e controles internos existentes na 

área de gestão de compras e contratações, bem como a qualidade desses controles 

instituídos, especialmente quanto a sua existência, adequação e eficácia operacional. 

Para fins de definição do nível de maturidade dos sistemas de controles internos da 

atividade de gestão de processos de licitação e contratos da UPC, utilizou-se o conceito 

de escala utilizada pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da 

União. Os resultados demonstraram que o Lanagro-PA possui um nível aprimorado de 

controles internos, eis que, para a maioria dos processos avaliados, verificou-se que a 

Unidade vem buscando a padronização de procedimentos e o constante aprimoramento 

dos mecanismos de controle já instituídos, a exemplo da utilização de “check-list” (ou 

lista de verificações, conforme denominação utilizada pela Unidade), normativos e 

manuais da AGU e SLTI/MPOG.  

Ressalta-se o esforço empreendido pela UPC visando a informatização de todos os 

procedimentos relacionados a licitação e contratos, com a utilização do Sistema 

eletrônico de Informação-SEI, e de outras plataformas digitais de compras 

disponibilizadas pelo governo federal. Observou-se que a Unidade dispõe de controle 

formal de todos os processos licitatórios realizados no exercício, com a situação 

atualizada de cada um deles, apesar de não ter ainda instituído indicadores aptos a 

mensurar a eficiência do tempo gasto da abertura até a finalização dos processos. 

Em que pese o fato de os processos licitatórios elaborados pela Unidade atenderem, em 

sua maior parte, aos aspectos formais e legais, foram identificadas falhas na gestão de 

compras do Lanagro-PA relativas à contratação de serviços e aquisição de insumos, 

ocasionando impacto negativo nas atividades finalísticas do órgão, conforme detalhado 

em item específico do presente relatório.   

  
##/Fato## 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas no Planejamento da gestão de compras, expondo a manutenção da 

acreditação do Inmetro relativo a ISO nº 17025:2005 a riscos. 

 

Fato 
 

O Lanagro-PA possui, desde o exercício de 2012, acreditação internacional, por meio da 

implementação da ISO/IEC nº 17025:2005 (Aplicável a laboratórios de calibração e de 

ensaios), em sete laboratórios, contemplando, até o exercício de 2017, 79 escopos 

laboratoriais. A acreditação foi concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – Inmetro, por meio da Coordenação-Geral de Acreditação 

(Cgcre), o qual considerou que o Lanagro-PA atendia aos parâmetros da referida norma 

internacional. 

De acordo com o Inmetro, a acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala 

internacional para gerar confiança na atuação de organizações que executam atividades 
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de avaliação da conformidade, ou seja, é o reconhecimento formal por um organismo de 

acreditação, de que organismos de avaliação da conformidade – OAC (laboratório, 

organismo de certificação, ou organismos de inspeção) atende a requisitos previamente 

definidos e demonstra ser competente para realização de suas atividades com confiança. 

Para manutenção da acreditação pela ISO/IEC nº 17025:2005 são necessárias a 

realização de auditorias periódicas pelo Inmetro, com o intuito de verificar se o OAC 

mantém os requisitos verificados quando da concessão inicial da acreditação. Nesse 

sentido os auditores credenciados pelo Inmetro realizaram auditoria no Lanagro-PA em 

setembro de 2017, onde foram constatadas inconformidades, tais como: equipamentos 

(cromatógrafos), com calibrações e qualificações vencidas, ou sem calibração e Kits 

para diagnósticos de Influenza Aviária e Doença de NewCastle vencidos. Assim foi 

concedido prazo de 60 dias (conforme norma NIT-DICLA 031 Rev. nº 18), com 

vencimento em 12 de novembro de 2017, para apresentação de evidências de ações 

corretivas das inconformidades detectadas. 

Para corrigir as citadas inconformidades foi necessária a contratação de empresa para 

manutenção dos cromatrógrafos e para aquisição de kits para detecção de Influenza 

Aviária e Doença de NewCastle. As referidas contratações foram realizadas por meio de 

inexigibilidade de licitação. 

Em que pese os processos de inexigibilidade de licitação realizados atenderem aos 

aspectos formais e legais para essa modalidade de compra, observaram-se falhas no 

planejamento operacional do Lanagro-PA relativas às aquisições realizadas pela 

Unidade. Além disso os riscos inerentes para manutenção da acreditação internacional 

pela ISO/IEC 17025:2005 não foram devidamente avaliados e medidas mitigadoras não 

foram implementadas tempestivamente, o que ocasionou a identificação das não 

conformidades na auditoria realizada pelo Inmetro. 

Por fim convém informar que a finalização do processo de inexigibilidade de licitação 

para contratação de empresa para calibração dos cromatrógrafos extrapolou o prazo 

estabelecido pelo Inmetro-PA para correção das não conformidades, sendo necessária a 

articulação entre a Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial (órgão central da rede 

Lanagro) e o órgão central do Inmetro para prorrogação desse prazo, pois a perda da 

acreditação na ISO/IEC 17025:2005 traria limitações para a manutenção das atividades 

operacionais do Lanagro-PA. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Atuação insuficiente a partir dos trabalhos do Serviço de Gestão da Qualidade, além da 

ausência de gestão de riscos envolvendo as atividades finalísticas do Lanagro-PA, tendo 

em vista que, mesmo com auditorias internas periódicas, as providências prévias à 

avaliação do Inmetro não permitiram mitigar o risco relevante do Laboratório perder a 

acreditação.  

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 24/201//DAD/-LANAPA-MAPA, de 21 de maio de 2018, o 

gestor apresentou a seguinte manifestação: 
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“O Lanagro/PA foi avaliado pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre/Inmetro) 

no período de 11/09 a 13/09/2017 com objetivo de verificar a manutenção do escopo 

acreditado e de avaliar a extensão de escopo. Essas avaliações por parte da Cgcre estão 

previstas na NIT DICLA 31, revisão 20. Como estratégia e para diminuir custos com o 

processo da avaliação da Cgcre, o Lanagro/PA tem adotado: 

1. Formalizar solicitações de extensão de novos escopos somente no ano em que 

ocorrerá a avaliação de manutenção de escopo acreditado, dessa forma reduzindo custos 

com processos licitatórios.  

2. O Serviço de Gestão da Qualidade (SGQ) realiza periodicamente auditorias internas 

(previstas em calendário de auditoria interna – FO SGQ SGQ 016/02 – Calendário de 

auditorias internas e no sistema LIMS, módulo auditoria). Na auditoria interna é 

avaliado o cumprimento da norma ISO/IEC 17.025/2017, preparando assim, o 

laboratório para a auditoria da Cgcre.  

3.  O Serviço de Gestão da Qualidade (SGQ)  realiza anualmente a Reunião de Análise 

Crítica da Direção (previsto no POP SGQ 011-10 - Análise Crítica pela Gerência e no 

FO SGQ 025-02 Calendário de Reuniões de Análise Crítica do Sistema de Gestão da 

Qualidade), nessa reunião é avaliado o desempenho das unidades analíticas 

laboratoriais, auditorias, reclamações, acreditação e outros assuntos pertinentes. Da 

reunião de análise crítica, estabelecemos o Plano de Melhorias do Lanagro – PA (FO 

UGQ 029/04), o plano é bianual, sendo reavaliado por ocasião das referidas reuniões. 

Os processos de acreditação – manutenção e extensão, calibração e de qualificação 

constavam no Plano de Melhorias – ano 2016 e 2017 (FO UGQ 029/04 – Plano de 

melhorias). Foram realizadas reuniões com os responsáveis técnicos dos laboratórios, 

Chefe da Divisão Técnica Laboratorial e Chefe do Serviço de Gestão da Qualidade para 

verificar as necessidades de cada laboratório de forma a atender a acreditação. Desta 

forma as necessidades foram levantadas e repassadas pela Divisão Técnica Laboratorial 

à Coordenação para as devidas providências. 

4. Entendemos que o levantamento dos riscos para o processo de acreditação foi 

realizado, o que inclui as ações citadas em 1 a 3. A partir de 2018, iremos implantar a 

Gestão de risco, conforme versão 2017 da ISO/IEC 17.025, que tornou obrigatória a 

análise de risco desde de dezembro de 2017. Entre as ações já realizadas citam-se: 

treinamento externo de uma servidora (realizado no Lanagro/MG, pela Rede 

Metrológica de Minas Gerais, período de 06 a 08 de março de 2018), treinamento 

interno (realizado no Lanagro/PA, em 11 de maio de 2018) e elaboração de 

procedimento interno referente ao assunto (POP SGQ 022/01 – Gerenciamento de 

riscos). 

5. Referente aos processos de aquisição citados na solicitação de auditoria: 

5.1 - Com relação a aquisição referente a contratação de serviço especializado de 

Manutenção Corretiva e Qualificação de Cromatógrafos Líquido de Alta Eficiência-

CLAE e kits para Diagnóstico de Influenza: 

a. Processo de Manutenção Corretiva e Qualificação de Cromatógrafos Líquido 

de Alta Eficiência-CLAE (Processo nº 02989.000016/2017-28): 

• O documento de formalização da demanda foi encaminhado em um primeiro 

momento à Divisão Administrativa - DAD em 05/10/2017 (SEI nº 3318011); 
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• O pedido foi modificado pelo demandante e reencaminhado à DAD em 

30/11/2017 (SEI nº 3658390); 

• Seu trâmite e prazo está compatível à modalidade de licitação escolhida 

(inexigibilidade), sendo direcionado à análise jurídica em 11/12/2017 (SEI nº 

3723053) e o contrato oriundo publicado em 08/01/2018 (SEI nº 3863994). 

• Em 17/02/2017 foi encaminhado à DAD processo referente à “Contratação 

de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de 

531 (quinhentos e trinta e um) equipamentos de laboratório” onde constam 

os Cromatógrafos, porém ao ser encaminhado à CJU/PA, recebemos 

orientação de reavaliar o pedido. 

b. O processo de Aquisição de kits para Diagnóstico de Influenza Aviária e 

Doença de NewCastle: 

• O Documento de Formalização da Demanda foi encaminhado à DAD em 

20/10/2017 (SEI nº 3410728), tendo seu extrato de inexigibilidade lançado 

em 27/10/2017 SEI nº 3453954) e empenho em 01/11/2017 (SEI nº 

3557578). 

Sendo assim, os prazos para atendimento das duas aquisições, iniciando com o 

recebimento do Documento de Formalização da Demanda, e alterações, até a 

homologação ou empenho, foram corretamente atendidos.” (SIC) 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese o gestor informar das ações realizadas para antecipar aos potenciais riscos 

ao processo de acreditação, materializado no plano de melhorias para o biênio 

2016/2017, o fato é que as ações adotadas não foram suficientes, sendo necessária a 

adoção de medidas urgentes (realização de processos de dispensas e inexigibilidade de 

licitação) para atender as não conformidades identificadas pela auditoria do Inmetro, 

expondo a Unidade Auditada ao risco de perda da acreditação na ISO IEC 17025:2005. 

Essas ocorrências demonstram que o Lanagro-PA necessita aplicar efetivamente o Plano 

de Melhorias acordado com o Serviço de Gestão de Qualidade, aprimorar a avaliação de 

riscos e o planejamento de processos de compras.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar o levantamento dos riscos inerentes às atividades do 

Laboratório Nacional Agropecuário no Estado do Pará, identificando os pontos fortes e 

pontos fracos dessas atividades, com vistas a adotar medidas preventivas que 

minimizem os riscos identificados para essas atividades. 

 

 

2.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

2.2.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

2.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas na gestão de compras ocasionando a paralisação temporária das atividades 

finalísticas do Lanagro-PA. 

 

Fato 
 

Em análise ao processo nº 21003.000892/2017-45, verificou-se que o Lanagro-PA 

realizou, em caráter emergencial, contratação direta por meio de dispensa de licitação, 
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para a “Aquisição de colunas de imunoafinidade em atendimento ao Laboratório de 

Resíduos e Contaminantes (RES)” no valor de R$ 7.800,00. 

Embora tenha havido o correto enquadramento na hipótese prevista no art. 24, II da Lei 

8.666/93, a compra se deu em caráter emergencial motivada pela paralisação das 

atividades do Laboratório de Resíduos Contaminantes devido à falta deste insumo, 

conforme consignado em despacho oriundo da Divisão Técnica do órgão, acostado aos 

autos do processo. 

Constatou-se que, neste caso, a opção pela compra por meio de dispensa por aquisições 

de pequeno valor se deu em função da maior celeridade deste procedimento, contudo a 

quantidade adquirida possibilitaria a manutenção das atividades do laboratório por um 

curto período, haja vista que estava aquém das reais necessidades do órgão.  

Ressalta-se que, por meio da análise dos autos, restou evidenciado que a Divisão 

Técnica vinha demandando a aquisição do produto, contudo não houve atendimento 

pelo Setor de Compras da Unidade, o que acabou culminado com o desabastecimento e 

consequente prejuízo das atividades do Laboratório.  

A situação descrita denota, portanto, fragilidades na gestão de compras da Unidade, o 

que neste caso específico gerou impacto negativo nas atividades finalísticas do órgão.  

 
##/Fato## 

Causa 
 

O Serviço de Compras do Lanagro-PA, setor subordinado à Divisão de Apoio 

Administrativo-DAD, a quem compete as atividades relacionadas à aquisição de 

serviços e materiais para todas as modalidades licitatórias ou dispensadas previstas, não 

deu prosseguimento ao processo nº 21003.000305/2016-37 relacionado a compra dos 

materiais essenciais ao laboratório, gerando prejuízo ao Laboratório de Resíduos e 

Contaminantes (RES), ante a paralisação de suas atividades por falta de insumos.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio Ofício nº 24/2018/DAD-LANAPA – MAPA de 21 de maio de 2018, o gestor 

se manifestou nos seguintes termos: 

“Referente à contratação por dispensa (Processo nº 21003.000892/2017-45): 

a) O Processo nº 21003.000892/20 17-45, teve seu trâmite normal e no prazo 

correto: 

• Foi encaminhado à DAD em 29/09/2017 (SEI nº 3280338); 

• Sendo empenhado em 17/10/2017 (SEI nº 3387810) 

b. O processo anterior solicitando, entre outros itens, “Coluna de 

Imunoafinidade para Aflatoxinas” é o de nº 21003.000305/2016-37, iniciado 

ainda em 2016: 

• Foi encaminhado à DAD em 06/09/2016 (SEI nº 0955023); 

• O último documento de 2016 (07/12/2016) é um despacho da coordenação 

declarando “existir adequação orçamentária e financeira para atender” a 

demanda (SEI nº 1491085); 
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• Apenas em 21/06/2017 houve outra movimentação no processo com 

inclusão de uma portaria (SEI nº 2632924). 

• Na tentativa de concluir a aquisição, o processo foi encaminhado para 

CJU/PA em 06/09/2017 (SEI nº 3132223), porém obtivemos posicionamento 

jurídico negando sua continuidade devido a desatualização do mesmo. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Na resposta apresentada pela Unidade inexiste qualquer justificativa para o fato 

constatado, apenas a confirmação de que houve um sobrestamento imotivado de seis 

meses do processo e a sua posterior descontinuidade. O atraso na conclusão do primeiro 

processo de compra resultou no desabastecimento do produto, que conforme visto, era 

essencial para o laboratório. Apenas diante da paralisação das atividades é que se 

procedeu a um novo processo em caráter emergencial (nº 21003.000892/2017-45), 

visando a aquisição da substância por meio de dispensa de licitação.   

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir controles com vistas a mitigar os riscos de atrasos no 

andamento dos processos licitatórios de fornecimento de bens e/ou serviços que a 

Unidade considere críticos (por exemplo: política de estoques mínimos, de 

monitoramento de processos, etc) em curso na Unidade. 

 

 

2.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de Declaração prevista no art. 27, inciso V, Lei 8.666/93 nos processos 

licitatórios da UPC. 

 

Fato 
 

Em análise aos processos licitatórios contidos na amostra, verificou-se a ausência da 

Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. O art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, determina que, para a 

habilitação, o licitante deve apresentar documentação relativa ao cumprimento do citado 

dispositivo constitucional, ou seja, informar que não emprega menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O cumprimento desta 

exigência dar-se-á por meio de declaração firmada pelo licitante, na forma estabelecida 

no Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002.  

 
##/Fato## 

Causa 
 

O Serviço de Compras do Lanagro-PA, setor subordinado à Divisão de Apoio 

Administrativo-DAD, a quem compete as atividades relacionadas à aquisição de 

serviços e materiais para todas as modalidades licitatórias ou dispensadas previstas, 

deixou de incluir, nas licitações realizadas pelo órgão a exigência contida no art. 27, 

inciso V, Lei 8.666/93. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio Ofício nº 24/2018/DAD-LANAPA – MAPA de 21 de maio de 2018, o gestor 

se manifestou nos seguintes termos: 

 “A instrução processual do LANAGRO/PA segue a Lista de Verificação obtida no sítio 

eletrônico da AGU; 

link: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/244390. 

Nos processos do LANAGRO/PA consta a “CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

TRABALHISTAS”, conforme exigência do art. 27, inciso V, Lei 8.666/93: “V – prova 

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa...” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a Unidade informou que utiliza a Lista de verificações da AGU. 

Em consulta ao referido documento, verificou-se que consta no item “16.f”, a exigência 

aqui tratada nos seguintes termos: “f) declaração de cumprimento aos termos da Lei 

9.854/99;” 

Com efeito, a Lei 9.854/99 trata justamente da inclusão da exigência inserta no inciso 

XXXIII do art. 7o da Constituição Federal e no art. 27 da Lei no 8.666/93, que, 

conforme já exposto, se refere a declaração de não empregabilidade de “menores de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz”, como condição de habilitação das 

licitações, independentemente de modalidade utilizada. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir nos mecanismos de controle já implementados pela UPC 

(chek-list ou lista de verificações) a exigência da declaração a que se refere o art. 27, 

inciso V, Lei 8.666/93. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Certificado: 201800557 

Unidade Auditada: Laboratório Nacional Agropecuário - Pará 

Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Município (UF): Belém (PA) 

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. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol 

de Responsáveis: 

 

- Falhas no Planejamento da gestão de compras, expondo a manutenção da acreditação 

do Inmetro relativa a ISO nº 17025:2005 a riscos (Item 2.1.1.2 do Relatório de 

Auditoria nº 201800557). 

 

- Falhas na gestão de compras ocasionando a paralisação temporária das atividades 

finalísticas do Lanagro-PA (Item 2.2.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201800557). 

 

4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade 

entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme 

indicado a seguir: 

 
CPF do agente 

público 

Cargo ou função Avaliação do órgão 

de Controle Interno 

Fundamentação da avaliação 

do Controle Interno 

***.657.642-** Coordenador Regular com 

Ressalva 

Itens 2.1.1.2 e 2.2.1.1 do 

Relatório nº 201800557. 

***.122.003-** 
Chefe de Divisão de 

Apoio Administrativo 

Regular com 

Ressalva 

Item 2.2.1.1 do Relatório nº 

201800557. 

***.261.372-** Chefe de Divisão de 

Apoio Administrativo 

Regular com 

Ressalva 

Item 2.2.1.1 do Relatório nº 

201800557. 

Demais 

integrantes do 

  

Regularidade 

Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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Rol de 

Responsáveis 

foram identificadas 

irregularidades com 

participação determinante destes 

agentes. 

 

 

5. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 

agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 

contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 163/2017. 

 

Belém (PA), 26 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 do Pará 
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

  

  

Parecer: 201800557  

Unidade Auditada: Laboratório Nacional Agropecuário do Pará – Lanagro/PA  

Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

Município/UF: Belém/PA  

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 do Pará – Lanagro/PA, 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, sem a definição, todavia, dos custos efetivos associados às análises laboratoriais.  

Entre as fragilidades na gestão constatadas no decorrer dos trabalhos de auditoria, 

destacaram-se falhas na gestão de compras que colocaram em risco a manutenção da 

acreditação ISO nº 17025:2005 e que ocasionaram ainda a paralisação temporária das 

atividades do Laboratório de Resíduos e Contaminantes (RES).  

Face à essas fragilidades, recomendou-se o aprimoramento da gestão de riscos da 

Unidade, através de melhorias no monitoramento das ações periódicas que devem ser 

adotadas para manutenção da acreditação, bem como a instituição de controles com vistas a 

mitigar os riscos de atrasos no andamento dos processos licitatórios de fornecimento de bens 

e/ou serviços considerados críticos (por exemplo: política de estoques mínimos, de 

monitoramento de processos, etc.).  

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 
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da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão 

expressa no Certificado de Auditoria pela REGULARIDADE COM RESSALVA. 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, 27 de julho de 2018.  

  

  

Diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Produção 
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