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Art. 8º Verificado indício de baixo risco, o auditor deverá emitir despacho de arquivamento e concluir o processo na
unidade.

Art. 9º Identificado médio ou alto risco, o auditor recomendará a suspensão da licitação, por meio de Parecer Técnico
(Anexo IV), ao órgão licitante.

§1º Na situação descrita no caput, a Controladoria Geral do Estado, com fulcro no art. 174 da Constituição Federal e no
art. 90 da Constituição do Estado do Piauí, informará ao órgão licitante sobre a recomendação da suspensão e solicitará
justificativas.

§2º Não atendida a recomendação ou não havendo manifestação do órgão licitante, o Controlador-Geral oficiará o
Governador do Estado (Anexo V) e adotará as providências legais e constitucionais cabíveis.

Art. 10 Apresentadas as justificativas do órgão, será realizada a análise das respectivas razões.

 

CAPÍTULO!V

DISPOSIÇÕES FINAIS

!

Art. 11 O fluxograma do procedimento encontra-se disposto no Anexo I desta Portaria.

Art. 12 Os modelos de documentos encontram-se dispostos nos Anexos II, III, IV e V desta Portaria.

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES

 

Art. 3º São objetivos do procedimento de análise pelo auditor governamental:

I - promover a inovação e o desenvolvimento sustentável;

II - promover a integridade nas licitações;

III - alinhar as contratações públicas aos planejamentos estratégicos dos órgãos e entidades, bem como às leis
orçamentárias;

IV - garantir a transparência;

V � realizar o controle interno preventivo e a gestão de riscos;

VI - estimular a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

VII - possibilitar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

VIII - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução
dos contratos;

Art. 4º São diretrizes do procedimento de análise prévia:

I -  a funcionalidade - itens que visam veri!car a adequação da solução a ser contratada para atendimento da demanda,
conforme a descrição do objeto e a necessidade apresentada;

II -  o preço - critérios referentes à análise do valor de referência em relação ao valor cotado pela administração;

 

CAPÍTULO!III

DA PRÉ-ANÁLISE

 

Art. 5º Publicada a licitação, a CGE, por meio de servidor formalmente designado, deverá verificar a necessidade de
análise do procedimento licitatório, conforme matriz de risco previamente elaborada:

Parágrafo único. O procedimento de que trata o caput, poderá ser dispensado quando a licitação oferecer baixo potencial
de risco, de acordo com as diretrizes estabelecidas na matriz de risco

Art. 6º A análise será precedida de formalização de processo, sendo comunicada, por meio de memorando (Anexo II), ao
Controlador-Geral Adjunto.

§1º Por meio de ofício (Anexo III), devidamente assinado pelo Controlador-Geral Adjunto, será solicitada, ao órgão
licitante, o envio do processo licitatório.

§2º Uma vez formalizado, o processo será imediatamente encaminhado para a unidade de análise responsável.

 

CAPÍTULO!IV

DA ANÁLISE DO RISCO

Da manifestação do auditor

 

Art. 7º O responsável pela unidade designará auditor para realizar análise, o qual deverá avaliar o nível de risco na
operação, com base nos critérios estabelecidos na Portaria CGE nº 34 de 05/05/2021.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

PORTARIA Nº 23, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Ins tui!e!regulamenta!a!análise!preven va!e!concomitante
de! risco! nas! licitações! públicas! estaduais! e! de"ne! o
#uxograma!a!ser!adotado!pelos!auditores!governamentais
da!Controladoria-Geral!do!Estado.

O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 24 da Lei
Complementar nº 28/2003, com redação dada pelo art. 5º da Lei Complementar nº 241/2019:

Considerando a Portaria nº 34 de 05 de maio de 2021, que de!ne normas e procedimentos pro!ssionais a serem adotados
pelos auditores governamentais nas manifestações de opinião técnica da Controladoria-Geral do Estado;

Considerando o disposto no art. 5º, II, da Lei Complementar estadual n.º 241/2019, o qual estabelece competência para a
Controladoria-Geral do Estado avaliar riscos e desenvolver atividades de controle nas operações de contratação e
execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo estadual;

Considerando o disposto no art. 169 da Lei n.º 14.133/2021 que determina que as contratações públicas sejam submetidas
a atividades de controle preventivo baseadas em gestão de riscos;

Considerando o art. 2º, §§1º e 2º, do Código de Ética da carreira de Auditoria Governamental estabelecido pela Portaria
CGE nº 22/2020, o qual determina que o Auditor Governamental deve alinhar suas atividades às boas práticas de controle
interno e deve apropriar-se de mecanismos de gerenciamento de riscos no exercício de suas funções, a !m de apoiar as
atividades de controle interno;

RESOLVE:

CAPÍTULO!I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Do objeto e !nalidade

Art.1º Esta portaria institui e regulamenta o procedimento de análise preventiva e concomitante das licitações do Poder
Executivo Estadual, estabelecendo o fluxograma técnico-operacional a ser observado pelos auditores governamentais da
Controladoria-Geral do Estado.

Art. 2º A análise prévia terá como objeto qualquer procedimento licitatório, publicado a partir da vigência desta portaria,
do Poder Executivo do Estado do Piauí, mediante critérios definidos por esta Controladoria.

§1º O procedimento descrito nesta portaria iniciar-se-á com a publicação do edital de licitação no Diário Oficial; no
sistema �Licitações e Contratos web - Mural de Licitações� do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ou outra
ferramenta de disponibilização; o que ocorrer primeiro.

§2º Esse procedimento tem como finalidade viabilizar a contratação pública, verificando-se a economicidade dos
recursos públicos, mitigando os riscos e otimizando seu uso.

CAPÍTULO!II

DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES

 

Art. 3º São objetivos do procedimento de análise pelo auditor governamental:

I - promover a inovação e o desenvolvimento sustentável;

II - promover a integridade nas licitações;

III - alinhar as contratações públicas aos planejamentos estratégicos dos órgãos e entidades, bem como às leis
orçamentárias;

IV - garantir a transparência;

V � realizar o controle interno preventivo e a gestão de riscos;

VI - estimular a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

VII - possibilitar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

VIII - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução
dos contratos;

Art. 4º São diretrizes do procedimento de análise prévia:

I -  a funcionalidade - itens que visam veri!car a adequação da solução a ser contratada para atendimento da demanda,
conforme a descrição do objeto e a necessidade apresentada;

II -  o preço - critérios referentes à análise do valor de referência em relação ao valor cotado pela administração;

 

CAPÍTULO!III

DA PRÉ-ANÁLISE

 

Art. 5º Publicada a licitação, a CGE, por meio de servidor formalmente designado, deverá verificar a necessidade de
análise do procedimento licitatório, conforme matriz de risco previamente elaborada:

Parágrafo único. O procedimento de que trata o caput, poderá ser dispensado quando a licitação oferecer baixo potencial
de risco, de acordo com as diretrizes estabelecidas na matriz de risco

Art. 6º A análise será precedida de formalização de processo, sendo comunicada, por meio de memorando (Anexo II), ao
Controlador-Geral Adjunto.

§1º Por meio de ofício (Anexo III), devidamente assinado pelo Controlador-Geral Adjunto, será solicitada, ao órgão
licitante, o envio do processo licitatório.

§2º Uma vez formalizado, o processo será imediatamente encaminhado para a unidade de análise responsável.

 

CAPÍTULO!IV

DA ANÁLISE DO RISCO

Da manifestação do auditor

 

Art. 7º O responsável pela unidade designará auditor para realizar análise, o qual deverá avaliar o nível de risco na
operação, com base nos critérios estabelecidos na Portaria CGE nº 34 de 05/05/2021.


