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1 - INTRODUÇÃO

Conforme item nº 1 do Anexo I do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) do exercício 

2022, combinado com o disposto na Ordem de Serviço nº 017/2022, esta Unidade de Auditoria Interna 

realizou avaliação com o intuito de apresentar, de forma preventivo-pedagógica, considerações sobre o 

alinhamento dos riscos identificados na fase de planejamento da contratação com o Plano de Gestão de 

Riscos e Controles do IFPE, estabelecido através da Resolução nº 001/2020 do Comitê de Governança 

Riscos e Controles (CGRC) do IFPE.

As avaliações da auditoria interna nos processos de gestão de riscos e controles devem contemplar, entre 
outras, a conformidade das atividades executadas em relação à política de gestão de riscos da instituição.

No que diz respeito ao planejamento da contratação, para todas as contratações, inclusive as 

contratações diretas e adesões a atas de registro de preços, deve ser formalizado em processo específico 

de contratação, observando as seguintes etapas, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 5, de 26 de 

maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento:

[...]

Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas 
seguintes etapas: 

I - Estudos Preliminares; 
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II - Gerenciamento de Riscos; e 

III - Termo de Referência ou Projeto Básico.

[...]

No que se refere ao gerenciamento de riscos, destacamos que é uma etapa obrigatória do planejamento 

da contratação, materializando-se, nos processos de contratação, através da elaboração do Mapa de 

Riscos (art. 26 da Instrução Normativa SEGES/ME N° 05/2017).

A realização do gerenciamento de riscos possibilita ao gestor identificar os riscos que podem impactar 
negativamente na efetividade da contratação. Segundo o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE 
(Resolução nº 001/2020 do CGRC), Risco é “evento ou circunstância que tem potencial para comprometer, 
no todo ou em parte, a consecução dos objetivos ou dos resultados desejados”.

Destacamos, que o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE apresenta os fundamentos e a estrutura 
da gestão de riscos, com o objetivo de orientar as Unidades a implementá-la em conformidade com a 
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, e a 
Política de Gestão de Riscos do IFPE, aprovada pela Resolução Consup nº 57, de 30 de novembro de 2018.

No âmbito das contratações públicas destacamos o conteúdo do art. 25 da Instrução Normativa 

SEGES/ME N° 05/2017:

[...]

Art. 25. O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades:

I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do 
Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que 
impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de 
ocorrência e do impacto de cada risco;

III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para 
reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de 
contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de 
contingência.

Parágrafo único. A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à equipe de 
Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do procedimento da contratação 
previstas no art. 19.

[...]

A Nova Lei de Licitações valoriza o gerenciamento de riscos a ponto de inseri-lo na fase preparatória 

prescrevendo que o planejamento compreende também “a análise dos riscos que possam comprometer o 

sucesso da licitação e a boa execução contratual”, registrando ainda que: “As contratações públicas 

deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, 
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inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao 

controle social, sujeitar-se-ão à linhas de defesa.” (art. 169 da Lei 14.133/21).

 

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

O desenvolvimento dos trabalhos ocorreu no período de 02/08/2022 a 31/10/2022, por meio de coletas e 

análises de informações, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, com exceção do Campus Palmares que não 

apresentou, de forma tempestiva, as informações requeridas pela Unidade de Auditoria Interna (Processo 

nº 23705.006254/2022-58).

A seguir, apresentamos a consolidação e o detalhamento dos resultados encontrados durante a realização 

dos exames de auditoria.

2.1 Constatação: A equipe de planejamento da contratação dos Campi Barreiros, Pesqueira, Palmares, 

Paulista, Jaboatão dos Guararapes e a Reitoria, não observou a metodologia da gestão de riscos e 

controles constantes no Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE para realização do gerenciamento 

de riscos voltado ao processo de contratação.

 

Fato:
Com o objetivo de avaliar a adequação e suficiência dos mecanismos de gestão de riscos e de controles 
estabelecidos pela área de gestão de contratos do IFPE, em conformidade com a Resolução nº 01, de 15 
de outubro de 2020, do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE, que aprovou, na forma do seu 
Anexo, o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE, a Unidade de Auditoria Interna, através do 
sistema SEI-IFPE, solicitou informações às Unidades que tiveram processos selecionados (amostragem), 
considerando os critérios de contratos firmados no exercício de 2022 e com maior materialidade.
 
Dessa forma, apresentamos o quadro abaixo, contendo as informações requeridas e as Unidades 
selecionadas pela Unidade de Auditoria Interna:
 

Quadro 1 - Informações solicitadas pela Unidade de Auditoria Interna

Informações 
requeridas

Processo Auditado Solicitação de 
Auditoria

Unidade

 

1. Mapa de Riscos 

da contratação;

2. A metodologia 

utilizada na 

elaboração do 

Mapa de riscos;

3. O processo de 

23300.001369/2022-10 (Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço contínuo 
para Limpeza, Conservação, Higienização, 
Cozinha e Trabalhadores Agropecuário)

SA nº 017-01/2022
(Proc SEI nº 

23294.024643/2022-84)
Barreiros

23299.005941/2022-97 (Contratação de Serviços 
de Limpeza)

SA nº 017-02/2022
(Proc SEI nº 

23294.024645/2022-30)
Pesqueira

23705.006254/2022-58 (contratação de serviços 
de energia elétrica) 

SA nº 017-03/2022
(Proc SEI nº 

23294.024646/2022-03)
Palmares
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acompanhamento 

dos riscos 

identificados no 

Mapa de Riscos.

23737.003715/2022-81 (contratação de serviços 
de energia elétrica)

SA nº 017-04/2022
(Proc SEI nº 

23294.024647/2022-73)
Paulista

23519.008135/2022-87 (contratação de serviços 
de energia elétrica)

SA nº 017-05/2022
(Proc SEI nº 

23294.024648/2022-46)

Jaboatão dos 
Guararapes

23294.016597/2021-94
(contratação de intérpretes de libras, Contrato n° 
04/2022)

SA nº 017-06/2022
(Proc SEI nº 

23294.024650/2022-89)
Reitoria

Fonte: Elaboração própria.

 

Análise da Auditoria Interna:
Para facilitar o registro e a apresentação das respostas disponibilizadas pela gestão, apresentamos, a seguir, 
a síntese das manifestações das Unidades Auditadas, em atendimento às informações requeridas, com as 
respectivas análises da Auditoria Interna.
 
Acerca das manifestações referentes à disponibilização do Mapa de Riscos da contratação, o quadro a 
seguir apresenta a síntese das principais informações prestadas pelas Unidades.
 

Quadro 2 - Síntese das manifestações referentes ao Mapa de Riscos da contratação

Unidade Evidência Síntese das principais informações extraídas da manifestação da Unidade

Barreiros
Doc SEI nº 
0313774 

[...] O Mapa de risco foi elaborado e publicado conforme a IN que determina que seja 
realizado no site Comprasnet com ampla divulgação. [...]

Pesqueira
Doc SEI nº 
0327064

O Mapa de Risco da contratação há época foi encaminhado ao IFPE Campus Recife, 
responsável pelo gerenciamento da IRP 03-2021 – limpeza e Conservação comprovação 
(Ids.0327207 e 0327218);

Palmares
Doc SEI nº 
0376708 Documento SEI 0376708.

Paulista
Doc SEI nº 
0304499

Segue o Mapa de Riscos da presente contratação (0304495)

Jaboatão dos 
Guararapes

Doc SEI nº 
0313224

[...] anexamos aos autos o MAPA DE RISCO (Documento SEI nº 0313223), documentação 
comprobatória da fase de planejamento da Contratação de Serviços de Fornecimento de 
Energia Elétrica, instaurada através do Processo nº 23519.008135/2022-87; Ressaltamos 
ainda que o planejamento da contratação foi realizado em observância a IN SEGES/ME N° 
05/2017, sendo constituída equipe para tal, (Documento SEI nº 0093018), a qual 
apresentou a documentação conforme o art. 20, a saber: Estudo Técnico Preliminar (ETP) 
Documento SEI nº 0115557), Mapa de Riscos Documento SEI nº 0115552) e Projeto Básico 
Documento SEI nº 0110056); Na referida contratação, esta coordenação utilizou o modelo 
de Mapa de Riscos constante do Anexo IV da IN 05/2017.
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Reitoria

Doc SEI nº 
0308337

1. Conforme solicitação de Auditoria, através da Ordem de Serviço nº 017/2022 
AUDI/CONSUP/IFPE, devolvemos os autos contendo a documentação comprobatória da 
fase de planejamento da contratação dos serviços de Tradutor e Intérprete de Libras, 
instaurado através do Processo nº 23294.016597.2021-94, nos quais foram inseridos o 
Estudo Técnico Preliminar (Documento SEI nº 0308181), Comprovante da publicação no 
ETP ( Documento SEI nº 0308238), Mapa de Riscos ( Documento SEI nº 0308244) e Termo 
de Referência (Documento SEI nº 0308251). 

Doc SEI nº 
0308999

Considerando despacho da Diretoria de Logística (DLOG), 0308634, o qual anexou aos 
autos os documentos abaixo relacionados, com vistas a subsidiar os trabalhos dessa 
auditoria:

a) Estudo Técnico Preliminar: Documento SEI – 0308181;

b) Comprovante da Publicação do Estudo Técnico Preliminar, no Portal de Compras GOV: 
Documento SEI – 0308238;

c) Mapa de Riscos: Documento SEI – 0308244;

d) Termo de Referência: Documento SEI – 0308251;

e) Comprovação de Ciência dos Gestores/Fiscais de Contratos: Documento SEI – 0308269, 
0308274;

f) Comprovação de Orientação aos Gestores/Fiscais de Contratos quanto aos trâmites 
referentes à fiscalização deste contrato: Documento SEI – 0308280, 0308290, 0308299;

g) Comprovação de Regularidade Fiscal da Contratada: Documento SEI – 0308337;

Fonte: Elaboração própria.

O Mapa de Riscos do processo de contratação é o instrumento que materializa o gerenciamento de riscos e 
“deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação”, conforme dispõe o § 1º do art. 26 
da IN SEGES/ME N° 05/2017. 

Em relação aos Mapas de Riscos apresentados, verificou-se que o Campus Barreiros adotou o modelo 
disponibilizado pelo Comprasnet. Quanto aos Campi que optaram pela utilização de modelo próprio de 
Mapa de Riscos, é oportuno informar que o Anexo IV da supracitada Instrução Normativa refere-se a um 
modelo de Mapa de Riscos que poderá ser observado pela equipe de planejamento da contratação.

No que tange aos Mapas de Riscos fornecidos pelos Campi Palmares, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, 
observou-se que, embora o objeto contratado fosse o mesmo, qual seja: fornecimento de energia elétrica, 
os riscos mapeados foram totalmente distintos, revelando, assim, que os principais riscos identificados que 
permeiam o procedimento de contratação e as ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos 
serão gerenciadas de formas diferentes.

Também foi solicitada às Unidades Auditadas, a metodologia utilizada na elaboração do Mapa de Riscos, 
cujo resumo das principais manifestações apresentamos a seguir: 
 

Quadro 3 - Síntese das manifestações referentes à metodologia utilizada na elaboração do Mapa de Riscos

Unidade Evidência Síntese das principais informações extraídas da manifestação da Unidade
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Barreiros
Doc SEI nº 
0313774 

[...] A metodologia utilizada foi segundo o item 9.6.2 da NR 9 (Norma Regulamentadora 
que determina a obrigatoriedade do PPRA), o mesmo deve ser elaborado de acordo 
com:

“9.6.2 O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho 
e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, 
previsto na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do 
PPRA em todas as suas fases.” [...]

Pesqueira
Doc SEI nº 
0327064

[...] É elaborado na fase de Planejamento da Contratação sendo analisado, os riscos de 
definição incorreta da produtividade, falhas na pesquisa de preço, atraso na execução do 
serviço contratado, definição incorreta dos quantitativos dos insumos e impugnação do 
certame, com base nas especificidades e necessidades do IFPE Campus Pesqueira .[...]

Palmares
Doc SEI nº 
0376687

[...] Nós utilizamos o modelo constante no ANEXO IV da Instrução Normativa SEGES 
05/2017. Realizamos o gerenciamento de riscos referente à fase de planejamento da 
contratação. [...]

Paulista
Doc SEI nº 
0304499

[...] b. Na presente contratação, o CPLT utilizou, para elaboração do Mapa de Riscos, o 
modelo constante do Anexo IV da IN 05/2017. [...]

Jaboatão dos 
Guararapes

Doc SEI nº 
0313224

[...] 2. Ressaltamos ainda que o planejamento da contratação foi realizado em 
observância a IN SEGES/ME N° 05/2017, sendo constituída equipe para tal, (Documento 
SEI nº 0093018), a qual apresentou a documentação conforme o art. 20, a saber: Estudo 
Técnico Preliminar (ETP) Documento SEI nº 0115557), Mapa de Riscos Documento SEI nº 
0115552) e Projeto Básico Documento SEI nº 0110056).

3. Na referida contratação, esta coordenação utilizou o modelo de Mapa de Riscos 
constante do Anexo IV da IN 05/2017.

4. A metodologia utilizada para elaboração do Documento em questão foi o levantamento 
de potenciais riscos na fase de planejamento e na contratação, suas probabilidades de 
ocorrência, os possíveis impactos e a apresentação de ações preventivas e corretivas 
tomando como base a análise de contratações anteriores do mesmo objeto e contratações 
similares de outros campus. [...]

Reitoria

Doc SEI nº 
0308634

[...] 4. Ressaltamos ainda que o planejamento da contratação foi realizado em 
observância à IN SEGES/ME N° 05/2017, sendo constituída equipe para tal, a qual 
apresentou a documentação conforme o art. 20, a saber: Estudo Técnico Preliminar (ETP), 
Mapa de Riscos e Termo de Referência.

5. Destacamos que a metodologia utilizada para análise e gerenciamento de riscos 
atrelados às contratações no IFPE, seguem as diretrizes estabelecidas nos arts. 25 e 26 da 
IN SEGES/ME N° 05/2017, sendo utilizado o modelo de mapa de riscos constantes no site 
do IFPE, que pode ser visualizado neste Link. A metodologia consiste em levantar os 
potenciais riscos nas fases do planejamento, seleção do fornecedor e contratação, e para 
tal são considerados a probabilidade e o impacto, apresentando as ações preventivas e de 
contingência para cada risco. [...]
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Doc SEI nº 
0308999

[...] 3. Outrossim, a referida Diretoria ressalta que o planejamento da contratação foi 
realizada em observância a IN SEGES/ME N° 05/2017, bem como a licitação foi realizada em 
concordância com a Lei 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93;

4. Cumpre ressaltar que a metodologia e a própria obrigatoriedade de utilização da Gestão 
de Riscos na Administração Pública Federal(APF) foram estabelecidas pela supracitada 
Instrução Normativa, a qual foi publicada no exercício de 2017, sendo a Política de Gestão 
de Risco do IFPE, instituída pela Resolução nº 27, de 30 de novembro de 2018, assim é 
possível afirmar que a implementação da Gestão de Riscos, no âmbito do IFPE, ocorreu, 
inicialmente, na área de licitações e contratos, uma vez que se trata de área que deve 
observar as diretrizes exaradas pelos Órgãos Estruturantes da APF. [...]

Fonte: Elaboração própria.

Dentro da amostra analisada, verificou-se que, embora as Unidades informaram sobre a aplicação de 
diretrizes dispostas na IN SEGES/ME nº 05/2017, não foram identificados esclarecimentos sobre a 
metodologia aplicada no levantamento de potenciais riscos, bem como a utilização, como referência, do 
Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE, para realização do gerenciamento de riscos voltado ao 
processo de contratação.

Acerca da metodologia da gestão de riscos e controles, importa ressaltar que o IFPE tem como referência 
a sequência de atividades do Sistema Ághata, que foi definido, através da Resolução CGRC nº 11, de 22 de 
julho de 2019, como a ferramenta de tecnologia de suporte ao processo de gerenciamento de riscos, cujo 
o mesmo apresenta o seguinte fluxo:

1º) Análise de ambiente e fixação de objetivos
- Avalia: Ambiente Interno/Externo e fixação de objetivos

2º) Identificação de eventos de risco
- Identifica: (i) eventos de riscos; (ii) causas; e (iii) consequências

3º) Avaliação de eventos de riscos e controles
- Mensura: Risco Inerente
- Identifica e Avalia: os controles atuais
- Mensura: Risco Residual 

4º) Resposta ao risco
- Define: Ações para responder aos eventos em função do nível de risco e do apetite a risco

5º) Informação e Comunicação e Monitoramento
- Coleta e Resposta às informações
- Acompanha as ações de controle
- Avalia a gestão de riscos (atividades contínuas e independente)

Por fim, apresentamos no quadro a seguir, de forma sintética, as manifestações das Unidades Auditadas 
referentes ao processo de acompanhamento dos riscos identificados no Mapa de Riscos.

Quadro 4 - Síntese das manifestações referentes ao processo de acompanhamento dos riscos identificados no Mapa de Riscos

Unidade Evidência Síntese das principais informações extraídas da manifestação da Unidade

Barreiros
Doc SEI nº 
0313774 

[...] Utilizamos de acompanhamento indicadores de acompanhamento da implementação 
da metodologia de gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão, assim 
como desenvolver indicadores próprios para o monitoramento da implementação dos 
controles planejados. [...]
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Pesqueira
Doc SEI nº 
0327064

[...] Com base no levantamento de informações com os fiscais dos contratos e Coordenação 
de Contratos, não há processo de acompanhamento dos riscos identificados no Mapa de 
Riscos do Campus Pesqueira. [...]

Palmares
Doc SEI nº 
0376687

[...] Como realizamos o gerenciamento da fase de planejamento da contratação, e como 
esse é o 1º contrato de fornecimento de energia que o campus possui, não havendo 
histórico de ocorrências de contratações anteriores, e tendo em vista que o contrato 
iniciou sua vigência em 25/05/2022, porém o estabelecimento da energia na sede só 
ocorreu em setembro/2022, ainda não foi possível monitorar os riscos identificados na 
fase de planejamento de forma objetiva através da equipe de fiscalização. Será necessário 
um acompanhamento dos riscos apresentados pela equipe de planejamento durante a 
fase de gestão de contratos pela equipe de fiscalização. [...]

Paulista
Doc SEI nº 
0304499

[...] c. O devido acompanhamento do contrato ainda não se efetivou, uma vez que a 
prestação do serviço depende da finalização da instalação da subestação de energia 
elétrica, por parte da empresa que executa a obra de conclusão da sede definitiva do 
Campus Paulista, com seus respectivos transformadores, fios, quadros distribuidores etc. 
Além disso, a fornecedora de energia elétrica ainda não finalizou a infraestrutura 
necessária para início da prestação dos serviços. [...] 

Jaboatão dos 
Guararapes

Doc SEI nº 
0313224

[...] 5. O processo de acompanhamento é realizado principalmente pela equipe de compras 
e pela equipe de Planejamento da contratação, que consideram os riscos apontados no 
momento de listar as definições das condições para participação no certame, os critérios de 
habilitação e de execução do serviço/Aquisição.

6. A equipe de contratos também participa do monitoramento de riscos pois ao receber o 
processo toma conhecimento dos riscos apontados no Mapa, encaminhando e orientando 
a equipe de fiscalização a observar a materialização ou não dos riscos durante toda a 
prestação do serviço. [...]

Reitoria
Doc SEI nº 
0308634

[...] 6. O processo de acompanhamento dos riscos é realizado, na fase de seleção do 
fornecedor, pela equipe de compras ao recepcionar o processo ao final da etapa de 
planejamento da contratação e analisar os documentos, devendo os riscos apontados 
serem considerados no momento de elaboração do Edital, principalmente nas definições 
de condições para participação no certame, bem como dos critérios de habilitação e 
gerenciamento de atas de registro de preços, no caso de licitação realizadas adotando o 
Sistema de Registro de Preços - SRP.

7. Em seguida, na fase da contratação, a equipe de contratos ao receber o processo 
também toma conhecimento dos riscos apresentados, encaminhando a documentação e 
orientando a equipe de fiscalização a observar e acompanhar a materialização dos riscos 
durante a prestação do serviço, agindo em conformidade com a legislação aplicada. [...]

Fonte: Elaboração própria.

Com relação aos Campi Palmares, Pesqueira e Paulista, embora tenham disponibilizados o Mapa de Riscos, 
verificou-se, em resumo, que não há processo formal de acompanhamento dos riscos identificados nos 
mesmos, o que permite inferir uma possível ausência de monitoramento da evolução dos níveis de riscos e 
da efetividade das medidas de controle implementadas. Já o Campus Barreiros, não esclareceu, de forma 
objetiva, como realiza o acompanhamento dos riscos identificados no Mapa de Riscos. Nesse sentido, é 
importante ressaltar que compete à equipe de planejamento da contratação, a responsabilidade pelo 
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gerenciamento de risco, conforme dispõe o parágrafo único do art. 26 da IN SEGES/ME nº 05/2017.

No que tange à Reitoria e ao Campus Jaboatão dos Guararapes, verificou-se que as Unidades esclareceram, 
em linhas gerais, que as equipes de planejamento da contratação observam os riscos da fase da 
contratação e os responsáveis pela fiscalização do contrato realizam o acompanhamento dos riscos durante 
a prestação dos serviços contratados. 

Causa:

As Unidades examinadas deixaram de observar a metodologia da gestão de riscos e controles constantes no 

item 5 do Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE.
 
Recomendações:

Recomendação 001: (Campus Barreiros): Adequar a metodologia da gestão de riscos e controles 
constantes no Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE para realização do gerenciamento de riscos 
voltado ao processo de contratação.

Recomendação 002: (Campus Pesqueira): Adequar a metodologia da gestão de riscos e controles 
constantes no Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE para realização do gerenciamento de riscos 
voltado ao processo de contratação.

Recomendação 003: (Campus Paulista): Adequar a metodologia da gestão de riscos e controles 
constantes no Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE para realização do gerenciamento de riscos 
voltado ao processo de contratação.

Recomendação 004: (Campus Palmares): Adequar a metodologia da gestão de riscos e controles 
constantes no Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE para realização do gerenciamento de riscos 
voltado ao processo de contratação.

Recomendação 005: (Campus Jaboatão dos Guararapes): Adequar a metodologia da gestão de riscos e 
controles constantes no Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE para realização do gerenciamento 
de riscos voltado ao processo de contratação.

Recomendação 006: (Reitoria): Adequar a metodologia da gestão de riscos e controles constantes no 
Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE para realização do gerenciamento de riscos voltado ao 
processo de contratação.

 

3 - CONCLUSÃO

A Auditoria Interna Governamental buscou atuar de forma independente e autônoma, com o propósito de 
adicionar valor e aperfeiçoar as operações do IFPE para o alcance dos objetivos, em todos os níveis, 
mediante a abordagem sistemática e disciplinada para melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento 
de riscos, dos controles e da governança. 

Diante disso, a Unidade de Auditoria Interna pretendeu contribuir com o processo de gerenciamento de 
riscos, de forma a conscientizar e estimular o gestor a promover a identificação dos potenciais riscos na 
fase de planejamento da contratação observando a metodologia estabelecida no Plano de Gestão de 
Riscos e Controles do IFPE (Resolução nº 001/2020 do Comitê de Governança Riscos e Controles do IFPE.

Vale destacar a Resolução nº 57, de 30/11/2018, do Conselho Superior do IFPE, que institui a Política de 
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Gestão de Riscos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, na qual determina 
em seu Art. 6º, os princípios que a gestão de riscos do IFPE deverá observar, conforme transcrição 
demonstrada a seguir:

Art. 6º A gestão de riscos no IFPE observará os seguintes princípios: 

I - alinhamento estratégico aos documentos institucionais de gestão, subordinado ao 
interesse público;

II - abrangência a todos os processos de governança e gestão do IFPE;

III - uniformidade de conceitos e parâmetros;

IV - transparência dos resultados;

V - publicidade do Plano de Gestão de Riscos. (grifos nossos).

 

Dessa forma, com base nas informações disponibilizadas pelas Unidades Auditadas, ficou constatado que 
para os processos de contratação, a identificação dos riscos para elaboração do Mapa de Riscos não 
considera as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE, em atenção à 
Política de Gestão de Riscos do IFPE. 

Chamou atenção da Unidade de Auditoria o fato das Unidades não citarem os documentos 
institucionalizados pelo IFPE em relação à gestão de riscos. 

Destacamos que a Política de Gestão de Riscos também estabelece, entre outros aspectos, a forma de 
mensurar o evento de risco, estabelecer a priorização por nível de risco, os procedimentos de controle e o 
plano de controle. 
 
Por fim, espera-se que as informações contidas neste relatório possam auxiliar a gestão no cumprimento de 
sua missão institucional.
 
Relatório elaborado pelo auditor Aércio José Pereira, SIAPE 1357014 e revisado pelo auditor Alexandre José 
Cunha da Silva, SIAPE 1804255. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de Presidente do 
Conselho Superior e à Pró-Reitoria de Administração.

 

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 21/11/2022, às 09:36,
conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0412503 e o
código CRC 16CB2EB0.
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