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Prestação de Contas da Procuradoria Geral de Justiça – Exercício de 2015 

 

PARECER DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA. 

 

Em 2010, a Procuradoria Geral de Justiça institui a Lei 14.747 de 2010 a Assessoria de Controle e 
Auditoria Interna do Ministério Público do Estado do Ceará, órgão integrante da Estrutura 
Administrativa da Procuradoria Geral de Justiça, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de 
Justiça, com a missão de acompanhar e supervisionar a correta gestão orçamentária-financeira e 
patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.  

 

1. MISSÃO 

Zelar pela continuidade da instituição, avaliando os resultados quanto a economicidade, eficiência e 
eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, garantindo assim informações adequadas ao 
processo decisório. 

 

2. CONTROLE EFICIENTE - REDUZIR DESPESAS SEM PREJUÍZO AOS SERVIÇOS 

 

 Elaboração de relatórios gerenciais do consumo de combustível por centro de custos, 
informando periodicamente à autoridade competente o gasto, bem como a quilometragem e o 
posto de abastecimento. 

 Elaboração de relatórios gerenciais de telefone, de água, de energia elétrica, de reprografia, de 
gratificação, de contratos, de engenharia e de aluguel informando periodicamente a autoridade 
competente o gasto, despesa e execução. 

 

3. CONTROLE PRÉVIO E CONCOMITANTE  

 Exame prévio dos valores estabelecidos como médio e máximo para as licitações, ainda na 
fase interna, originados dos preços coletados por meio de pesquisa realizada pelas unidades 
interessadas (Secretaria de Tecnologia de Informação, Assessoria de Cerimonial e 
Patrimônio) na aquisição, de forma a adequá-los aos preços praticados por outros entes 
públicos e ao mercado; 
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 Exame de preço, conformidade e legalidade dos processos de aquisições de materiais, bens e 
serviços originadas (Secretaria de Tecnologia de Informação, Assessoria de Cerimonial e 
Patrimônio) de adesão, dispensa e inexigibilidade de licitações; 
 

 Acompanhamento de vigência dos contratos e Atas de Registro de Preços, garantindo os 
prazos internos da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, bem como alertando o 
possível inicio de licitação com objetivo de resguardar a continuidade dos serviços e/ ou 
aquisição de bens. No exercício de 2015 foram abertos 151 (cento e cinquenta e hum) 
processos pela AUDICON alertando o prazo de vigência contratual aos gestores de contrato; 

 

 Exame dos processos de prestação de contas de concessão de diárias, passagens e 
gratificações para servidores e membros; 

 

 Ainda no exercício de 2015, orientações informais foram repassadas as secretarias 
administrativas, a fim de otimizar processos de trabalho sem olvidar da legalidade, 
moralidade, eficiência, eficácia e economicidade. 
 

 3. CONTROLE POSTERIOR OU CORRETIVO 

 

 Pensionistas 
 

 Concessão de diárias e passagens 
 

 Diligência  
 

 Diagnóstico Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública – PROCAP 

 

 Procedimento de Analisados 

 

Em 2015, o Ministério Público do Estado do Ceará realizou 43 procedimentos 
licitatórios nas seguintes modalidades: 02 Tomada de Preços, 01 pregão presencial e 40 
pregões eletrônicos. 
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Do universo de licitações realizadas em 2015, 50% (cinquenta) procedimentos foram 
submetidos à exames da Assessoria de Controle e Auditoria Interna, bem como 50% de 
inexigibilidades, dispensas e adesões. 

 A partir dos dados apresentados, constata-se que os valores contratados em 2015 pelo 
MPCE, mediante procedimento licitatório, foram analisados, sendo as pesquisas de mercado, 
consideradas em sua maioria compatíveis pela AUDICON, haja vista, os exames em 50% dos 
procedimentos. 

 Dentre os procedimentos examinados, para alguns foram recomendadas alterações nas 
pesquisas de mercado para a licitação, o que resultaram em economia para a Instituição e 
segurança para o certame. 

 Dessa forma, além de outros mecanismos legalmente estabelecidos, tem-se que a 
análise prévia dos valores a serem estabelecidos para os certames constitui-se de uma forma 
de controle adotada pela Instituição. 

Seguem abaixo procedimentos analisados durante o exercício de 2015 

 

 Pregão Eletrônico 

 

Licitação Objeto Nº Processo Resultado 

002/2015 Aquisição de veículo tipo caminhão baú, 
novo e de primeiro uso, incluindo garantia 
e assistência técnica, ano de fabricação 
2014 (ou superior) e modelo 2014 ou 
2015 

19064/2014-4 Homologado 

003/2015 Contratação de empresa para prestação 
dos serviços de desinsetização, 
desratização, descupinização e controle de 
presença de escorpiões nas diversas 
dependências do MP/ CE  

41123/2014-0 Homologado 

005/2015 Contratação de serviços de levantamento 
topográfico planialtimétrico cadastral e 
sondagem à percussão para construção de 
novas sedes nos municípios de Fortaleza, 
Iguatu, Quixadá e Sobral 

16336/2014-9 Fracassado 

006/2015 Registro de Preços para aquisições de 
carteiras porta cartão de identidade 
funcional dos membros do MP/CE 

35360/2014-6 Homologado 
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007/2015 Registro de Preços para aquisições de 
materiais de construção diversos 

03489/2014-1 Homologado 

010/2015 Registro de Preços para aquisições com 
instalação de equipamentos de CFTV, 
para monitoramento de segurança interna 
e externa, incluindo: equipamentos de 
DVR, monitores de LED, nobreak, fontes 
de alimentação para câmeras, disco rígido 
(HD`s), câmeras com infravermelho, 
cabos e conectores. 

03245/2014-7 Homologado 

012/2015 Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de cadeiras diversas, 
todas novas e de primeiro uso, incluindo 
garantia e assistência técnica 

02584/2014-0 Homologado 

015/2015 Registro de Preços para aquisições de 
arranjos florais 

46411/2014-4 Homologado 

021/2015 Registro de Preços para aquisições de 
condicionadores de ar tipo split com 
instalação 

031584/2013-7 Fracassado 

022/2015 Registro de Preços para serviços de 
filmagens e transmissões a serem 
prestados nas solenidades promovidas 
pela PGJ/CE em Fortaleza e/ ou nas 
cidades com distancia de até 150 Km de 
Fortaleza 

1691/2015-1 Homologado 

023/2015 Registro de Preços para fornecimento de 
refeições preparadas, tipo Buffet. Coffe 
break, brunch, lanche e coquetel, para 
eventos na PGJ/ CE, em Fortaleza, Região 
Metropolitana e cidades do interior. 

45115/2014-2 Homologado 

024/2015 Contratação para serviços de Pedreiro, de 
Pintor, de Mecânico de Veículos, de 
Eletricista, de Bombeiro Hidráulico, além 
da supervisão desses serviços e Técnico 
de Rede, para a PGJ/CE 

06860/2015-7 Homologado 

031/2015 Registro de preços para fornecimento de 
resmas de papel A4 - alcalino e A4 - 
reciclado 

01738/2015-0 Homologado 

034/2015 Registro de Preços para aquisições de 
veículos tipo FURGÃO ADAPTADO, 

7525/2015-5 
Homologado 
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incluindo garantia e assistência técnica, 
ano de fabricação 2015 (ou superior) e 
modelo 2015 ou superior 

035/2015 Registro de preços para fornecimento de 
materiais de copa e cozinha diversos 

27106/2015-0 
Homologado 

036/2015 Registro de preços para serviços de coleta, 
transporte e destinação final de resíduos 
sólidos (classe II – Norma 10.004/2004 da 
ABNT e grupo D – Resolução nº 5 
CONAMA) 

21062/2015-1 Revogado 

037/2015 Registro de Preços para fornecimento de 
CONDICIONADORES DE AR TIPO 
SPLIT, incluindo instalação, garantia e 
assistência técnica 

26813/2015-2 
Homologado 

038/2015 Registro de preços para fornecimento de  
toneres para impressoras: Xerox Phaser 
3160DN, Xerox Phaser colorida 6500DN, 
Xerox Phaser colorida 6010, Xerox 
Phaser 3250DN e multifuncional Xerox 
3210DN 

35072/2015-4 
Em andamento 

039/2015 Registro de preços para fornecimento de 
toneres para impressoras multifuncional 
Samsung SCX 5637, multifuncional 
Samsung SL-M4070FR, laser Samsung 
ML-2955ND 

35073/2015-2 
Homologado 

 

 Tomadas de Preço 

Licitação Objeto Nº Processo Resultado 

01/2015 Contratação de empresa para execução de 
obras de reforma e manutenção predial dos 
setores e edifícios do MP/CE, em Fortaleza, 
em regime de empreitada por preço unitário 

01582/2015-2 
 

 

Deserta 

 

 Dispensa de Licitação 

 

Objeto Nº Processo Contrato 

Locação de imóvel para Promotorias de 26500/2015-5 021/2015 
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Justiça de Aracati- CE 

Locação de imóvel para Promotorias de 
Justiça de Aracati- CE 

26067/2014-8 029/2015 

Locação de imóvel para Promotorias de 
Justiça, DECON, Núcleo de Gênero e 
Tutela Coletiva e Núcleo de Gênero Pró-
Mulher de Juazeiro do Norte 

45727/2014-4 001/2015 

Locação de imóvel para Promotorias de 
Justiça de Russas - CE 

5949/2014-2 
008/2015 

Locação de imóvel para funcionamento 
da Promotoria de Justiça da Fazenda 
Pública e PROCAP em Fortaleza - CE 

33570/2015-9 028/2015 

 

 Inexigibilidade de Licitação 

 

Objeto Nº Processo Contrato 

Serviços especializados de engenharia, para 
elaboração de projeto e cálculo para cobertura 
de telhado em aço e vidro, para as praças 
internas e marquise da sede nova da PGJ/CE, 
no Centro Administrativo do Cambeba. 

2904/2014-0 015/2015 

Fornecimento da Solução Guardião WEB 
Express II-by NGC, com 10 (dez) acessos 
simultâneos, 300 (trezentos) alvos móveis e 48 
(quarenta e oito) alvos fixos, para atender ao 
MP/CE. 

40439/2014-1 
006/2015 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações contidas neste relatório das atividades desenvolvidas pela Assessoria de 
Controle e Auditoria Interna – AUDICON, no ano de 2015, indicam que a área, em face de sua 
estruturação inicial, deu continuidade às atividades desenvolvidas nos exercícios de 2014 e 2015, 
alertando que muitas de suas atribuições norteadas pela Lei nº 14.747/2010. 
 
 Tem-se que os resultados obtidos por esta Assessoria foram positivos e frutos da participação 
ativa nas manifestações e das recomendações originadas dos exames realizados nos procedimentos de 
aquisição de materiais, bens e serviços, que por vezes requeriam providências não só de cunho formal, 
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mas também material, sempre prezando pela aplicabilidade dos princípios da legalidade, moralidade, 
eficiência, eficácia e economicidade. 
 

 Apesar de se tratar de uma Instituição com poucos recursos tecnológicos, restando controles 
precários, a Instituição busca proporcionar a preservação dos princípios administrativos Expressos 
previstos no artigo 37 da CF88 e na Lei 9784/99 em seu artigo 2º e os Implícitos, porém, reconhecidos 
na doutrina.  

 Constata-se, pois, que o Ministério Público Estadual, atingiu os objetivos propostos na 
implementação de ações com a finalidade de otimizar os recursos orçamentários disponíveis, visando 
atender, as demandas. 

 

É o parecer. 

 

Fortaleza, 28 de junho de 2016. 

 

Dina Quintas Colares Araújo  
Coordenadora de Controle e Auditoria Interna 


