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I – Objetivo:
Dar segurança ao Ministério da Saúde, aos Conselhos, à Diretoria e à Sociedade de
que as licitações e contratos no GHC estão sendo realizados em conformidade com as
normas legais e jurisprudências, de acordo com as estratégias e o negócio da Instituição, e
que os contratos são executados de forma adequada, seguindo o pactuado em seus termos.
Importante ressaltar que o GHC entende que os processos meio da organização são
essenciais para viabilizar uma adequada prestação de serviços ao usuário do SUS, por isso
também merece um monitoramento constante. Além disso, a utilização regular e eficiente
dos recursos orçamentários e financeiros pode viabilizar aportes maiores de recursos à
Assistência, negócio da Instituição.

II - Descrição Geral da Estratégia:
O processo de acompanhamento efetivo iniciou-se em 2017 a partir de um amplo
diagnóstico realizado pela Gerência de Auditoria Interna na estrutura de governança e de
controles internos das áreas envolvidas nas aquisições, considerando os riscos relevantes
envolvidos. Essa auditoria envolveu todos os processos relacionados às aquisições no GHC
(desde o levantamento de necessidades até a liquidação e pagamento da despesa).
Assim, foram emitidas várias recomendações em que a Diretoria envolveu-se
diretamente na implementação. Os pontos principais de aprimoramento identificados pela
Auditoria Interna foram:
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A partir desse diagnóstico, que visou reforçar a estrutura de governança e de
controles internos dos diversos processos que envolvem as aquisições, as principais ações
implementadas pelo GHC foram as seguintes:
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III – Resultados do Acompanhamento das Licitações e Contratos:
Em 2018 os resultados podem ser considerados positivos, conforme demonstramos a
seguir:
a) Contratos auditados:
A Auditoria Interna focou sua atuação em demandas dos Conselhos e Diretoria, bem
em contratos de maior risco. O gráfico a seguir demonstra a representatividade da atuação:

Distribuindo por categoria, a atuação da Gerência de Auditoria Interna do GHC focou
no que segue:
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Considerando a atuação da CGU, que busca trabalhar de forma articulada com a
Auditoria Interna do GHC, inclusive para evitar duplicidades de esforços, a abrangência
aumenta, conforme segue:

*Salientamos ainda que os valores pagos referem-se aos totais, excluindo os valores
relativos a consumo, tendo em vista que são valores despendidos pelo GHC frequentemente
acompanhados por nossa Gerência de Auditoria Interna em diversos trabalhos.
A CGU atuou nos contratos de Prestação de Serviços referentes à obra do Centro de
Oncologia do GHC, Escritório de Advocacia e Lavanderia.

b) Principais resultados de 2018:
Em 2018, os principais resultados alcançados com relação às licitações e contratos
administrativos foram os seguintes:
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IV – Próximas Etapas:
Embora tenhamos avançado muito em 2018, o GHC tem pontos a serem aprimorados
em seus processos de aquisições. Assim, para 2019, pretende-se sedimentar a metodologia
de acompanhamento das licitações e contratos, com os seguintes desafios:
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