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I. APRESENTAÇÃO 

A Assessoria de Controle e Auditoria Interna surgiu com a implantação da 
Controladoria através do Provimento nº 003/2004, tendo por finalidade otimizar a aplicação dos 
recursos destinados ao Ministério Público do Estado do Ceará primando pela economicidade, eficiência 
e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, garantindo informações adequadas ao 
processo decisório.  

 

A Controladoria instituída através do Provimento nº 003/2004, tem por finalidade 
otimizar a aplicação dos recursos destinados à Procuradoria Geral de Justiça, primando pela 
economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, garantindo 
informações adequadas ao processo decisório. 

 

Em 2009, a Procuradoria Geral de Justiça instituiu através do Provimento n° 20/2009 a 
Coordenação de Controladoria e Auditoria interna com a finalidade de instruir no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Ceará, um núcleo que viabilizasse o assessoramento da gestão orçamentária, 
financeira, operacional e patrimonial da instituição, objetivando mensurar alternativas econômicas, 
mediante fornecimento de visão sistêmica e integração de informações ao processo decisório, 
incorporando atribuições relacionadas à auditoria interna com objetivo de avaliar a eficácia do sistema 
de controle interno, bem como a eficiência da gestão dos recursos públicos. 

 

O controle anteriormente (Provimento nº 003/2004) apenas prévio tomou como novo 
modelo de controle prévio e subseqüente (Provimento nº 20/2009). 

 

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.  

 

 A Assessoria de Controle Interno e Auditoria Interna – AUDICON apresenta neste relatório 
as atividades desenvolvidas no ano de 2014, as quais tomaram como eixos as demandas advindas da 
gestão superior i) aquisições de bens e serviços originadas de processos de licitação, dispensa, 
inexigibilidade de licitações e adesão e de procedimentos sobre temas diversos (como por exemplo, 
prorrogação, reajuste, majoração e inclusão/exclusão e equilíbrio econômico financeiro nos contratos); 
ii) levantamento de gratificação dos meses de maio e outubro, levantamento de concessão de passagens 
e diárias, levantamento do fluxo de processos e elaboração de relatórios gerenciais, dentre outras 
atribuições desta AUDICON, orientações informais foram repassadas as Secretarias, a fim de otimizar 
processos de trabalho, primando a legalidade, moralidade, eficiência, eficácia e economicidade, 
imprimindo-lhes mecanismos em prol da transparência, qualidade e probidade administrativas. 
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II. FINALIDADE E ATRIBUIÇÕES DA AUDICON 

 A Assessoria de Controle e Auditoria Interna – AUDICON subordinada ao Procurador Geral 
de Justiça, nos termos do art. 13- C da Lei nº 14.747/2010 tem por finalidade: acompanhar e 
supervisionar a correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia: 

 

“Art. 13-C. Fica criada 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 orçamentário-financeira e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência e eficácia, competindo-lhe: “ 

 

 E para cumprir sua missão, compete à AUDICON: 

 
I - no âmbito da Coordenação-Geral: 
 
a) superintender as atividades de Controladoria e Auditoria Interna do Ministério Público 

do Estado do Ceará; 
b) representar o Ministério Público do Estado do Ceará em eventos ligados as áreas de 

controle da gestão pública; 
c) providenciar a elaboração de relatórios sistemáticos sobre as atividades de controladoria 

e auditoria interna; 
d) propor ao Procurador-Geral de Justiça a adoção de providências destinadas ao 

aperfeiçoamento da gestão contábil, financeira, orçamentária e fiscal do Ministério Público do Estado 
do Ceará; 

e) apresentar relatórios anuais sobre o desempenho dos órgãos de Controle e Auditoria 
Interna; 

f)  elaborar manuais de rotinas, notas técnicas e outros documentos necessários a 
normatização do funcionamento dos órgãos de Controladoria e Auditoria Interna; 

g) exercer outras atribuições previstas em lei ou em atos internos dos órgãos de 
Administração Superior; 

 
II - no âmbito da Coordenação-Adjunta de Controle Interno: 
  
a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas e projetos e do orçamento do Ministério Público do Estado do Ceará; 
b) monitorar e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, a eficácia e eficiência da 

gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, bem como da   aplicação de recursos 
públicos destinados ao Ministério Público do Estado do Ceará; 

c) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
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d) elaborar estudos e propostas de metodologia com o objetivo de avaliar e aperfeiçoar as 
atividades de controle interno da instituição; 

e) efetuar análise e estudo dos casos propostos pelos órgãos de execução e unidades 
administrativas visando a solução de problemas relacionados ao controle externo; 

f)  propor aos órgãos de Administração Superior a normatização, sistematização e 
padronização de procedimentos operacionais dos órgãos do Ministério Público do Estado do Ceará, no 
que tange a administração orçamentária e financeira; 

g) consolidar informações por meio de demonstrativos e relatórios para subsidiar os 
trabalhos da Auditoria Interna; 

h) verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, publicado 
quadrimestralmente, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 

i)   verificar e avaliar a adoção de providências para o retorno das despesas com pessoal 
aos limites de que tratam os arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 

j)  auxiliar a Diretoria Financeira na elaboração da prestação de contas anual; 
k) verificar a observância dos limites e das condições e inscrição de despesas em Restos a 

pagar; 
l)   verificar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de materiais permanentes; 
m)  exercer outras atribuições inerentes ao controle interno; 
 
III - no âmbito da Coordenação-Adjunta de Auditoria Interna: 
 
a) realizar auditorias sistemáticas sobre os recursos destinados ao Ministério Público do 

Estado do Ceará, mediante fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e 
demais sistemas administrativos e operacionais da instituição; 

b) representar ao Procurador-Geral de Justiça a ocorrência de fatos que contenham indícios 
de ilegalidade ou quaisquer irregularidades na gestão orçamentária, financeira, operacional ou 
patrimonial para adoção das providências cabíveis; 

c)  orientar os ordenadores de despesa e servidores responsáveis pela gestão orçamentária, 
financeira, operacional e patrimonial sobre a forma de prestar contas; 

d) examinar processos de prestação e tomada de contas, compreendendo a documentação 
instrutiva, as demonstrações financeiras, gestores e demais responsáveis, e sobre elas emitir parecer 
prévio, relatório e Certificado de Auditoria; 

e) acompanhar a aplicação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 
f)  analisar e acompanhar os procedimentos licitatórios desde a elaboração do edital até a 

homologação, inclusive os processos de dispensa e inexigibilidade; 
g) emitir parecer sobre a prestação de contas anual da instituição; 
h) acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, convênios, aditivos e demais acordos 

celebrados pelo Ministério Público do Estado do Ceará; 
i)   examinar e emitir parecer sobre as solicitações de reajuste e de outras alterações 

contratuais; 
j)   propor medidas que visem a inibir, a reprimir e a diminuir práticas de irregularidades 

cometidas por servidores contra o patrimônio público; 
k) acompanhar a tramitação e manter registro atualizado dos processos existentes no 

âmbito dos Tribunais de Contas acerca da gestão do Ministério Público do Estado do Ceará; 
l)   manter banco de dados atualizados sobre os entendimentos, resoluções e súmulas dos 

Tribunais de Contas do País; 
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m)  fiscalizar os níveis de estoques de materiais de consumo, visando evitar desperdícios, 
carências e definição dos níveis de alerta; 

n) exercer outras atribuições inerentes ao processo de auditoria interna. 
 
Parágrafo único. O Coordenador- Geral de Controle e Auditoria Interna, o Coordenador- 

Adjunto de Controle Interno e o Coordenador- Adjunto de Auditoria Interna, serão nomeados, em 
comissão, pelo o Procurador- Geral de Justiça, dentre profissionais de nível superior em Contábeis, 
Economia e/ ou Administração, de reconhecida competência. “ (NR) 

 

III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 

  

 Em 2016, a Assessoria de Controle Interno deu continuidade às atividades executadas ao 
longo do exercício de 2015, incorporando outras decorrentes de suas atribuições constantes no parecer 
de auditoria do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

 Em síntese, foram realizadas as seguintes tarefas: 

                                       

1. 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 (processos analisados elencados no Tópico IV); 

2. 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 (processos 
analisados elencados no Tópico IV); 

3. Auditoria em concessão de diárias e indenização de transporte por razão de serviço proc. 
nº35944/2016-2 e auditoria de almoxarifado proc. nº4934/2016-0, nº27172/2016-0 e nº 
13263/2017-10 (ANEXO I); 

4. Elaboração de planilhas gerenciais das despesas fixas: telefonia, água, combustível, 
energia, gratificação, aluguel e correios, bem como o acompanhamento e 
encaminhamento das informações através de processos ou e-mails para conhecimento da 
área responsável e/ ou interessado (ANEXO II); 

 

5. 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 início de licitação com objetivo de resguardar a continuidade dos serviços e/ ou 
aquisição de bens. No exercício de 2016 foram abertos 85 (oitenta e cinco) processos pela 
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AUDICON alertando o prazo de vigência contratual aos gestores de contrato (ANEXO III 
– planilhas encaminhadas comunicando a vigência dos contratos e número de processos 
para acompanhamento da áreas gestoras); 

6. Utilização do Sistema de Gestão de Contas Corporativas com o fito de monitorar as 
despesas de telefonia emitindo as informações necessárias quando solicitas pelas unidades 
administrativas, promotorias e procuradorias de justiça (ANEXO IV – processo nº 
31510/2016-5); 

7. Utilização do Sistema de Gestão de Combustíveis para acompanhamento do 
abastecimento da frota de veículos da PGJ/CE; 

8. Apreciação de relatórios exigidos pela LRF; 

9. Participação nas inspeções e elaboração de pareceres realizadas pela Corregedoria 
Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP: Ministério Público do 
Estado do Amapá, Procuradoria da República do Amapá – PRAM, Procuradoria Geral do 
Trabalho PRTAM, Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, Procuradoria 
da República de Minas Gerais – PRMG, Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais 
– MPTMG, Procuradoria Geral da República – PGR, Ministério Público do Distrito 
Federal MPDFT, Procuradoria Regional da República da 1ª Região – PRR1, Procuradoria 
do Distrito Federal – PRDF, Procuradoria Geral do Trabalho – PGT e Procuradoria Geral 
de Justiça Militar - PGJM ; 

10. No desenvolvimento das atividades acima relacionadas, ao longo do ano de 2015, foi 
objeto de exame e análise desta AUDICON 232 processos, que versavam sobre: 
aquisições de materiais, bens e serviços originadas de licitação, adesão, dispensa e 
inexigibilidade de licitações, bem como aditivos de prorrogação, reajuste, reequilíbrio 
econômico financeiro e repactuação; 

 Ainda no exercício de 2016, orientações informais foram repassadas as secretarias 
administrativas, a fim de otimizar processos de trabalho sem olvidar da legalidade, moralidade, 
eficiência, eficácia e economicidade. 

 

IV. PROCEDIMENTOS ANALISADOS 

 Em 2016, o Ministério Público do Estado do Ceará realizou 32 procedimentos licitatórios na 
modalidade pregão eletrônico. 

 Do universo de licitações realizadas em 2016, 53,13% procedimentos foram submetidos à 
exames da Assessoria de Controle e Auditoria Interna, bem como contratações diretas (30% de 
inexigibilidades e 50% dispensas). 

Licitação Objeto Nº Processo Resultado Fornecedor/Contratado 
(CNPJ) 

PE 002-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 03904/2015-6 REVOGADO 
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eventuais 
contratações de 
empresa para 
fornecimento de 
materiais de limpeza 
diversos, conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidade contidas 
no ANEXO I – 
TERMO DE 
REFERÊNCIA do 
presente Edital. 

PE 008-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 
eventuais 
contratações de 
empresa para 
fornecimento de 
materiais de 
expediente diversos, 
conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidade contidas 
no ANEXO I – 
TERMO DE 
REFERÊNCIA do 
presente Edital. 16967/2015-8 HOMOLOGADO 

MELHOR PROPOSTA 
COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO 
LTDA 

PE 011-
2016 

 Registro de preços 
para futuras e 
eventuais 
contratações de 
empresa (s) 
especializada (s) para 
a prestação de 
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), 
conforme 45364/2015-3 HOMOLOGADO 

BRASLIMP 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
LTDA 
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especificações e 
quantitativos 
constantes no 
ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 

PE 012-
2016 

Registro de preços 
para futuras e 
eventuais 
contratações de 
empresa para 
confecção de 
banners, conforme 
especificações e 
quantitativos 
constantes no 
ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA.  31791/2015-3 HOMOLOGADO 

JAVÉ-YIRÊ 
CONSULTORIA, 
EVENTOS, SERVIÇOS 
E COMÉRCIO LTDA - 
ME 

PE 013-
2016 

Registro de preços 
para futuras e 
eventuais aquisições 
de software de Banco 
de Dados Oracle, 
licenças do tipo 
perpétua, com o 
serviço de suporte 
técnico e garantia, 
conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidades contidas 
ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 43620/2015-0 HOMOLOGADO 

CTIS TECNOLOGIA 
S.A. 

PE 014-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 
eventuais 
contratações de 
serviços de 
organização de 
eventos e correlatos, 
a serem realizados 
pela Procuradoria 
Geral de Justiça, em 
âmbito estadual, 
compreendendo 
locação de 
equipamentos de 31798/2015-8 HOMOLOGADO 

VC PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA - EPP 
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apoio, infraestrutura 
e mobiliário (Lote 1), 
bem como serviços 
especializados, 
relacionados ao 
planejamento 
operacional, 
execução e 
acompanhamento 
(Lote 2), conforme 
especificações e 
quantitativos 
constantes no 
ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 

PE 015-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 
eventuais aquisições 
de certificados 
digitais tipo A3 
padrão ICP Brasil, 
para pessoas físicas 
(lote 01) e jurídicas 
(lote 02), cartões 
inteligente tipo 
“smartcard” e leitoras 
de cartões 
inteligentes 
compatíveis com os 
certificados; 
certificados para 
equipamento 
Servidor de Rede 
(lote 03) e 
certificados para 
atuar em 
multidomínios (lote 
04), conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidades contidas 
no ANEXO I – 
TERMO DE 
REFERÊNCIA. 8509/2016-6 HOMOLOGADO 

Lotes 1,3 e 4: SOLUTI – 

SOLUÇÕES EM 

NEGÓCIOS 

INTELIGENTES S/A 

 

Lote 2: SERASA S/A 

PE 016-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 3840/2016-0 REVOGADO 
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eventuais aquisições 
de arranjos de flores 
naturais, conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidade contidas 
no Anexo I – Termo 
de Referência do 
edital, para 
atendimento das 
necessidades do 
Ministério Público 
do Estado do Ceará. 

PE 018-
2016 

Registro de preços 
para futuras e 
eventuais 
contratações de 
empresa para 
prestação de serviços 
de confecção de 
materiais gráficos, 
conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidade contidas 
no ANEXO I – 
TERMO DE 
REFERÊNCIA do 
presente Edital. 31790/2015-5 HOMOLOGADO 

GRAFICA EDITORA 
COMERCIAL LTDA. 

PE 019-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 
eventuais 
contratações de 
empresa para 
fornecimento de 
materiais de limpeza 
diversos, conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidade contidas 
no ANEXO I – 
TERMO DE 
REFERÊNCIA. 21397/2016-9 HOMOLOGADO 

N MAYARA DO 
CARMO DE 

OLIVEIRA – ME 

PE 021-
2016 

Registro de preços 
para futuras e 
eventuais 33995/2014-1 REVOGADO  
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contratações de 
empresa para 
fornecimento de 
materiais de telefonia 
e rede, conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidade contidas 
no ANEXO I – 
TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

PE 022-
2016 

Registro de preços 
para futuras e 
eventuais aquisições 
de Materiais 
Elétricos diversos, 
conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidade contidas 
no ANEXO I – 
TERMO DE 
REFERÊNCIA. 10037/2015-6 HOMOLOGADO 

N MAYARA DO 
CARMO DE OLIVEIRA 
– ME 

 

PE 024-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 
eventuais 
contratações de 
empresa (s) para 
fornecimento de 
refeições preparadas, 
tipo almoços, lanches 
e coquetéis, para 
atender aos eventos a 
serem realizados pela 
Procuradoria Geral 
de Justiça do Estado 
do Ceará, na cidade 
de Fortaleza, Região 
Metropolitana (Lote 
1) e cidades do 
interior do Estado do 
Ceará (Lote 2), 
conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidade contidas 46771/2015-8 HOMOLOGADO 

Lote 1: Christiane 
Vieira Rodrigues 

ME 

Lote 2: KOOK 
FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES 

COLETIVAS 
LTDA 
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no Anexo I – Termo 
de Referência. 

PE 025-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 
eventuais aquisições 
de impressora de 
cartões/crachás de 
identificação 
funcional (Item 01), 
bem como insumos 
(fita) para impressão 
(item 02), cartões em 
branco (item 03) e 
perfurador tipo 
ovoide (item 04), 
reunidos em lote 
único, conforme 
especificações 
técnicas e estimativas 
de quantidades 
contidas no ANEXO 
I – Termo de 
Referência. 27136/2016-5 HOMOLOGADO 

ENGECLIN – 
MEDICINA 

OCUPACIONAL - ME 

PE 027-
2016 

Registro de Preços 
para futuras e 
eventuais 
contratações de 
empresa para 
prestação de serviços 
especializados e 
continuados de 
almoxarife para 
atendimento das 
necessidades do 
Ministério Público 
do Estado do Ceará, 
de acordo com os 
quantitativos, as 
especificações e as 
condições previstas 
no Termo de 
Referência, anexo A 
deste edital. 25158/2016-1 HOMOLOGADO 

CRIART SERVIÇOS 
DE TERCEIRIZACAO 
DE MAO DE OBRA 

LTDA 

PE 031-
2016 

Registro de preços 
para futuras e 
eventuais aquisições 42233/2016-1 HOMOLOGADO 

Melhor Proposta 
Comércio e 

Representação Ltda - 
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de materiais de copa 
e cozinha diversos, 
conforme 
especificações e 
estimativas de 
quantidades contidas 
no Anexo A do 
Termo de 
Referência. 

ME 

PE 032-
2016 

Contratação de 
empresa 
especializada para 
prestação de serviços 
continuados de 
manutenção 
preventiva e 
corretiva dos 
elevadores instalados 
na sede da 
Procuradoria Geral 
de Justiça, com 
reposição de peças, 
utilização de 
ferramentas e 
equipamentos 
necessários à 
execução dos 
serviços, além de 
custos com mão de 
obra, em consonância 
com as 
especificações e 
quantitativos 
contidas no anexo A 
do Termo de 
Referência. 24021/2016-2 HOMOLOGADO 

ICP ELEVADORES 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI - 
ME 

 

Inexigibilidade 

Nº Processo Objeto Contrato Contratado Valor (R$) 

02744/2016-
5 

Prestação de serviços 
de consultoria e 
assessoria, com 
transferência de 
conhecimentos, 

016/2016 INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 
GERENCIAL S/A – 
“FALCONI 
CONSULTORES DE 

1.580.000,00  
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visando apoiar o 
ministério público do 
estado do ceará na 
modernização de sua 
gestão. 
 

RESULTADO”. 
 

38522/2015-
5 

Contratação, por 
inexigibilidade de 
licitação, para 
prestação de serviço 
de suporte técnico da 
solução guardião web 
– by ngc, com 
supervisão e 
monitoramento online 
da solução – service. 

008/2016 DÍGITRO 
TECNOLOGIA LTDA 

160.576,92 

27929/2016-
3 

contratação, por 
inexigibilidade de 
licitação, da empresa 
dextra treinamentos 
em informática ltda. 
para viabilizar a 
inscrição de 3 (três) 
servidores do 
ministério público do 
estado do ceará, que 
atuam na secretaria da 
tecnologia da 
informação, no curso 
de capacitação em 
postgresql linguagem 
procedural pl/pgsql, 
postgresql 
administração do 
banco de dados, 
postgresql 
performance tuning e 
postgresql alta 
disponibilidade.  

Não houve 
celebração de 
contrato 

DEXTRA 
TREINAMENTOS EM 
INFORMÁTICA LTDA 

23.201,25 

9658/2016-  
0 

contratação, por 
inexigibilidade de 
licitação, da empresa 
triadworks 
treinamentos 
profissionais para 
viabilizar a inscrição 

Não houve 
celebração de 
contrato 

TRIADWORKS 
TREINAMENTOS 
PROFISSIONAIS 

28.632,00 
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de 8 (oito) servidores 
do ministério público 
do estado do ceará, 
que atuam na 
secretaria da 
tecnologia da 
informação, no curso 
de capacitação na 
plataforma java ee.  

06928/2016-
0 

Contratação da 
empresa gb print 
comércio, 
representações e 
serviços LTDA, por 
inexigibilidade de 
licitação, para 
aquisição de software 
(programa de 
computador - licença 
tipo perpétua) 
especializado na 
captura e extração de 
dados em formulários 
impressos e 
digitalizados para 
correção automática 
de provas, testes, 
avaliações de questões 
objetivas (múltipla 
escolha) e/ou 
subjetivas, incluindo 
instalação, 
configuração, 
treinamento dos 
usuários e assistência 
técnica. 

020/2016 GB PRINT 
COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA 

7.980,00 

38709/2015-
8 

contratação da 
empresa empresa 
jornalística o povo s/a 
para fornecimento de 
03 (três) assinaturas 
do jornal “o povo”, 
com entrega diária de 
exemplares, sendo 01 
(um) exemplar na rua 
barão de aratanha, nº 

011/2016 EMPRESA 
JORNALÍSTICA O 
POVO S/A 
 
  

1.796,40 
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100, centro para o 
DECON e 02 (dois) 
exemplares na sede da 
procuradoria geral de 
justiça, rua assunção, 
nº 1.100, José 
Bonifácio, para o 
gabinete do 
procurador-geral de 
justiça e para a 
assessoria de imprensa 
da Procuradoria Geral 
de Justiça do Ceará. 

 

  

Dispensa 

Nº Processo Objeto Contrato Contratado Valor (R$) 

135/2016-8 Locação de 
imóvel para 
abrigar a 
Promotoria de 
Justiça da 
comarca de 
Canindé 

009/2016 RAIMUNDO 
ALBANI 
UCHÔA 

1.500,00 

9137/2016-5 Locação de 
imóvel para 
abrigar a 
Promotoria de 
Justiça da 
comarca de Iguatu  

025/2016 ANTÔNIO 
SÁVIO 
SOBREIRA 

 1.200,00 

28264/2016-4 Locação de 
imóvel para 
abrigar a sede de 
quatro 
Promotorias de 
Justiça do Meio 
Ambiente e 
Planejamento 
Urbano, 
CAOMACE, 
GAESF, Núcleo 
do Patrimônio, 
Coordenação dos 
Núcleos de 

026/2016 COMERCIAL 
XIMENES LTDA 

42.000,00  



 
 

 

COORDENADORIA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 
 

 

 
 

17 
 

Mediação, 
Secretaria 
Executiva dos 
Juizados 
Especiais, 
PROCAP, 
GAECO, NUSIT, 
além de auditório. 

37187/2016-6 Contratação de 
links de internet 
com velocidade 
efetiva de 5 mpbs 
para prover 
acesso à internet 
às promotorias de 
justiça de crato e 
crateús, mediante 
procedimento de 
dispensa de 
licitação. 

049/2016 BRISANET 7.869,00 

36996/2015-3 Locação de 
imóvel em 
fortaleza para 
abrigar as 
promotorias de 
justiça cíveis da 
comarca de 
fortaleza 

015/2016 CONSTRUTORA  
ANDES S/A 

10.000,00 

 

Adesões 

Nº Ata / Licitação / 

Instituição 
Objeto Nº Processo Contratado 

ARP 067/2015, decorrente 
do 

Pregão Eletrônico 
020/2015 – Universidade 
Federal do Pará - UFPA 

Aquisição de 
mobiliários em geral 
para atender às 
necessidades da 
Procuradoria Geral de 
Justiça do Estado do 
Ceará 

43882/2016-4 FLEXFORM 
INDÚSTRIA 
METALÚRGICA 
LTDA 

ARP nº 005/2016 do P.E 
037/2015, da Procuradoria 
Geral de Justiça, 

Fornecimento de 
materiais permanentes 
- 
CONDICIONADORE
S DE AR TIPO 

41829/2016-7 FREITAS IND. 
COM. E SERVIÇOS 
DE 
REFRIGERAÇÃO 
LTDA -EPP 
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SPLIT, todos novos e 
de primeiro uso, 
incluindo instalação, 
garantia e assistência 
técnica 

Adesão à Ata de Registro 
de Preços nº 011/2016 do 
Ministério Público Federal 

Serviços de 

Outsourcing de 

impressão, incluindo a 

locação de impressoras 

multifuncionais 

monocromáticas e 

policromáticas, 

scanner de grande 

porte, bem como o 

fornecimento de 

equipamentos 

elétricos, insumos de 

impressão e os 

serviços de 

manutenção e suporte 

técnicos necessários.   

 

39189/2016-0 SIMPRESS 
COMERCIO 
LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS S.A 

ARP nº 07/2015 do Pregão 
Eletrônico 40/2014 – 
Ministério da Justiça 

O presente contrato 
tem por objeto a 
aquisição de sistema 
para extração e análise 
forense de 
equipamentos 
computacionais 
portáteis e de telefonia 
celular; e equipamento 
de duplicação e 
bloqueio de escrita de 
mídias de 
armazenamento 
computacional, de 
acordo com as 
especificações 

39794/2015-9 TECHBIZ 
FORENSE 
DIGITAL S.A 
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previstas nos Anexos 
do Edital de Processo 
nº 
08020.017230/2014-
95 e na proposta da 
CONTRATADA, 
além do disposto nos 
autos do Processo 
Administrativo nº 
39794/2015-9 

ARP decorrente do Pregão 
Eletrônico 087/14 – 
TRT/BA 5ª Região 

O presente contrato 
tem por objeto a 
aquisição de 45 
unidades de 
impressoras a 
laser/LED 
multifuncional 
monocromática, 
duplex e com placa de 
rede com consumíveis 
para 30.000 cópias. 

28443/2016-4 MICROSENS LTDA 

ARP nº 0001/2016  – 
Pregão Eletrônico 
20150001 – ETICE 
 

Constitui objeto deste 
contrato o serviço de 
Circuito de Dados, 
para os órgãos da 
administração direta, 
indireta e outras 
entidades de interesse 
do Governo do Estado 
do Ceará, de acordo 
com as especificações, 
quantitativos e 
localidades previstos 
no Termo de 
Referência, na 
proposta da 
CONTRATADA. 

9491/2016-6 MOB SERVIÇOS 
DE 
TELECOMUNICAÇ
ÕES LTDA 

ARP nº 56/2015 do 
Tribunal de Justiça do 
Mato Grosso 

Prestação de serviços 
de reserva, emissão, 
remarcação e 
cancelamento de 
passagens áreas 

9123/2016-5 CONDOR 
TURISMO EIRELI 
EPP 

ARP nº 022/2015 da 
PGJ/CE, PE 12/2015, Lote 
01 

aquisições de 
CADEIRAS 
DIVERSAS, todas 
novas e de primeiro 

11450/2016-8 PROGRAMA 
COMERCIO E 
SERVICOS LTDA – 
EPP 
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uso, incluindo garantia 
e assistência técnica 
 

ARP decorrente do 
Pregão Eletrônico 087/14 – 
TRT/BA 5ª Região 

O presente contrato 
tem por objeto a 
aquisição de 04 
(quatro) unidades do 
item 02, lote 02 - 
impressoras a 
laser/LED 
multifuncional 
monocromática, 
duplex e com placa de 
rede com consumíveis 
para 30.000 cópias. 

28884/2016-9 MICROSENS 
LTDA. 

ARP nº 028/2015, PE 
026/2014 – Lote 02 

Aquisições de 
materiais permanentes 
– 
FRAGMENTADORA
S DE PAPEL –, todos 
novos e de primeiro 
uso, incluindo garantia 
e assistência técnica 

17654/2016-9 VVR DO BRASIL 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. 

ARP nº 06/2015 – Pregão 
Eletrônico 02/2015 – 
Diretoria de Saúde da 
Marinha 

O objeto do presente 
Termo de Contrato é a 
aquisição de Estações 
de Trabalho, conforme 
especificações e 
quantitativos 
estabelecidos no Edital 
do Pregão identificado 
no preâmbulo e na 
proposta vencedora, os 
quais integram este 
instrumento, 
independente de 
transcrição. 

26374/2016-3  
 
TORINO 
INFORMÁTICA 
LTDA 

ARP nº 034/2015, do 
Ministério Público Estado 
do Ceará 

Aquisição de 01 (um) 
Detector de Metais 
tipo Pórtico (Com 
instalação de No-
break) 

11721/2016-2 SENSORIAL 
DETECTORES DE 
SEGURANCA 
LTDA - EPP 

ARP nº 055/2015 – Pregão 
Eletrônico 030/2015 – 
TRE/MA 

Constitui objeto do 
presente contrato a 
contratação de LINKS 
DE DADOS com 

9490/2016-9 TELEMAR NORTE 
LESTE S/A 
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velocidade efetiva de 
200 Mpbs (item 2) 
para prover acesso à 
Internet à Procuradoria 
Geral de Justiça do 
Ceará com 
disponibilidade de 
100% (cem por cento) 
da banda contratada, 
para download e 
upload, conforme 
especificações e 
condições constantes 
no Termo de 
Referência – ANEXO 
I do Edital. 

ARP 25/2016 decorrente 
do Pregão Eletrônico 
10/2016 - Justiça Federal 
Do Ceará 

Aquisição de 200 
fardos de papel 
Higiênico com 64 
rolos 

31057/2016-7  

 
ARP decorrente do 
Pregão Eletrônico 
417/2015 – Empresa de 
Tecnologia e Informações 
da Previdência Social - 
DATAPREV 

Aquisição de 
Computador Portátil – 
(Tipo Notebook), em 
conformidade com as 
especificações e 
condições contidas no 
Edital do pregão 
Eletrônico nº 417/2015 
e seus anexos 

26741/2016-3 POSITIVO 
INFORMÁTICA 
S/A 

ARP 064/2015, decorrente 
do 

Pregão Eletrônico 
020/2015 – Universidade 
Federal do Pará - UFPA 

Aquisição de 
mobiliário em 
madeira. 

40225/2016-9 FORTLINE 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA 

 

 A partir dos dados apresentados, constata-se que os valores contratados em 2016 pelo MPCE, 
mediante procedimento licitatório, foram analisados, sendo as pesquisas de mercado, consideradas em 
sua maioria compatíveis pela AUDCON, haja vista, os exames em 53,13% 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. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As informações contidas neste relatório das atividades desenvolvidas pela Assessoria de 
Controle e Auditoria Interna – AUDCON, no ano de 2016, indicam que a área, em face de sua 
estruturação inicial, deu continuidade às atividades desenvolvidas nos exercícios de 2015 e 2016, 
alertando e, 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, 
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, 12 de junho de 2017. 

 

 


