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1. APRESENTAÇÃO
A Auditoria Geral do Estado, desde a sua criação, vem envidando esforços no
sentido de aprimorar seu funcionamento para melhor atender à sociedade e às
diretrizes e demandas governamentais. Diante da dinâmica evolutiva desse cenário,
tornou-se indispensável a utilização de instrumentos de trabalho mais eficientes que
supram a necessidade de processamento de informações de forma ágil e com maior
grau de eficiência.
A partir dessa demanda, foi desenvolvido o Sistema de Controle Preventivo –
SICONP, com o objetivo de se viabilizar o monitoramento preventivo dos atos
administrativos, especialmente, por meio das publicações no Diário Oficial do Estado.
Desenvolvido para subsidiar ações de prevenção na aplicação dos recursos
públicos, inicialmente, por meio do monitoramento das dispensas e inexigibilidades de
licitação, o SICONP disponibiliza listas de procedimentos específicos, de acordo com a
fundamentação legal da dispensa ou da inexigibilidade, que deverão ser aplicados pelo
Agente Público de Controle – APC nos processos analisados.
O presente Manual tem como objetivo principal disponibilizar aos usuários do
SICONP informações básicas necessárias à operacionalização do Sistema.
Trata-se de padronização de procedimentos para análise dos processos a serem
aplicados pelos APC’s, de forma que a informação gerada pelo registro dos dados dê
suporte para que a AGE atue de forma preventiva, possibilitando que as correções,
quando necessárias, ocorram antes de finalizado o processo.
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2. O SISTEMA SICONP
O SICONP é um aplicativo desenvolvido em plataforma web e será
disponibilizado na Internet, em endereço indicado no sítio da AGE.
Sua utilização tem amparo na Instrução Normativa Nº. 001/2011 - AGE, de 15 de
junho de 2011, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Preventivo –
SICONP, no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
O acesso ao SICONP dar-se-á mediante identificação eletrônica do usuário, a
utilização de senha, pessoal e intransferível, e a atribuição de perfis exclusivos para
cada órgão e entidade.
Os usuários somente terão acesso às informações relacionadas ao seu
respectivo órgão ou entidade, salvo os responsáveis pelo desenvolvimento e gestão do
SICONP e as informações de caráter geral que, a critério da AGE, possam ser
utilizadas como indicadores de desempenho.
A perda da senha ou a quebra do sigilo deverá ser comunicada imediatamente
aos gestores do SICONP na AGE para imediato bloqueio de acesso.
O uso da senha de acesso ao SICONP é de responsabilidade exclusiva do
usuário.
Os usuários do SICONP deverão manter cadastro atualizado.
Os APC’s deverão acessar diariamente o SICONP para verificar a existência de
demandas para a respectiva unidade.
As demandas enviadas aos APC’s serão criadas, especialmente, a partir das
publicações no Diário Oficial do Estado dos atos administrativos praticados pelos
órgãos e entidades.
O APC deverá analisar o processo administrativo, assim como quaisquer outras
fontes de informações que julgar necessário, que formalizou e deu amparo jurídico ao
ato administrativo publicado pelo órgão ou entidade, a fim de registrar as informações
solicitadas pela demanda criada no SICONP.
Quando uma demanda for enviada aos APC’s de um órgão ou entidade, os
emails cadastrados no SICONP referentes à respectiva unidade receberão aviso da
existência dessa demanda.
Os gestores dos órgãos e entidades poderão, a seu critério, cadastrar email no
SICONP, ou indicar outro servidor, para receber mensagens relacionadas às
demandas enviadas aos APC’s da unidade.
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3. ESTRUTURA FÍSICA PARA ACESSO AO SISTEMA
Para acesso ao SICONP o usuário deverá dispor de um computador com acesso
à internet, sendo recomendável o uso do navegador Mozilla Firefox.
O download do browser Mozilla Firefox
pode ser feito no endereço http://br.mozdev.org/download.
4. ACESSANDO O SISCONP
O usuário deve digitar o endereço www.age.pa.gov.br/siconp na barra de
endereço do seu navegador.
Aparecerá a tela de login do sistema (Fig. 1), onde deverão ser informados o
usuário e sua senha de acesso ao SICONP.
Preenchidos os dois campos, basta clicar no botão Acessar.
Fig. 1 - Tela de Login do Sistema.

A tela inicial do SICONP é exibida em Fig. 2.
O menu do Sistema se encontra na parte superior à esquerda.
Também na parte superior, à direita, fica o botão Sair.
Abaixo, ao centro, constam avisos sobre os status das demandas existentes.
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Fig. 2 - Tela inicial do Sistema após o login ser efetivado.

Menu

Lista de avisos sobre os
status das demandas

Opção de
sair.

5. VERIFICANDO AS DEMANDAS EXISTENTES
Para verificar as demandas existentes, o APC deverá clicar na opção
Demandas no menu do SICONP e, em seguida, no subitem Demandas AGE.
Fig. 3 – Utilizando o menu do Sistema para verificar as demandas existentes.

A próxima figura mostra a tela onde ficam listadas as demandas existentes para
os APC’s da unidade.
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Fig. 4 – Tela para listagem de demandas.

5.1.

FILTRO DE BUSCA DE DEMANDAS
Como mostrado na figura acima, existem três maneiras de se fazer a busca por

uma demanda: por “Período”, por “Status” e por “Tipo”.
Por padrão, serão listadas as demandas com status “ENCAMINHADA_APC” e
“EM_ANDAMENTO”.

5.2.

STATUS DAS DEMANDAS
Existem 9 (nove) tipos de status em que a demanda pode ser encontrar. São

eles:

“ENCAMINHADA_APC”,

“FINALIZADO_APC”,

“EM_ANDAMENTO”,
“REVISÃO_AGE”,

“PRAZO_ESGOTADO”,
“HOMOLOGADO”,

“DEMANDA_CANCELADA”, “PRAZO_REABERTO” e “REVISAO_APC”.

5.2.1. STATUS ENCAMINHADA_APC
Depois que a demanda foi criada, ela assume esse status quando é
encaminhada ao APC, para que o mesmo inicie o processo de resposta do checklist.
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5.2.2. STATUS EM_ANDAMENTO
Após o APC iniciar o processo de reposta do checklist, o status da demanda
ficará definido como em andamento. Depois que a demanda assumir esse status, o
APC terá 5 (cinco) dias úteis para concluir o registro das informações solicitadas,
finalizar a demanda e enviá-la, via Sistema, à AGE.

5.2.3. STATUS PRAZO_ESGOTADO
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis sem que o APC conclua o checklist, o
status da demanda mudará automaticamente para “PRAZO_ESGOTADO”.

5.2.4. STATUS FINALIZADO_APC
Após todo o processo de resposta do checklist ser concluído, o APC deverá
finalizar a demanda e enviá-la à AGE.

5.2.5. STATUS REVISÃO_AGE
Status que a Auditoria poderá definir caso precise de mais tempo para avaliar a
demanda que já foi finalizada pelo APC.

5.2.6. STATUS HOMOLOGADO
Status que define que a demanda finalizada pelo APC foi analisada e finalizada
pela Auditoria.

5.2.7. STATUS DEMANDA_CANCELADA
Status que somente a Auditoria poderá definir.

5.2.8. STATUS PRAZO_REABERTO
Depois que a demanda assumir o status PRAZO_ESGOTADO, a AGE poderá
modificá-lo para o status para PRAZO_REABERTO e reenviar a demanda para que o
APC retome o processo de resposta do checklist.
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5.2.9. STATUS REVISÃO_APC
Depois de finalizada pelo APC, a demanda será analisada pela AGE. Nesse
processo, a Auditoria poderá considerar necessário reenviar a demanda para o APC,
para que este confirme os dados que foram registrados.

6. ABRINDO UMA DEMANDA
Para abrir uma demanda existente, basta clicar no ícone

Checklist na última

coluna da tabela de listagem de demandas existentes.
Fig. 5 – Usando o ícone Checklist para abrir uma demanda existente.

7. EXECUTANDO UMA DEMANDA
Depois de abrir uma demanda, como indicado no item anterior, a tela que
aparecerá para o APC é a seguinte.
Fig. 6 – Tela inicial de uma demanda aberta.
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Na parte superior, à esquerda, encontram-se informações sobre a demanda
aberta. Cada demanda será registrada no SICONP como uma SI (Solicitação de
Informação), que terá um número único.
Nesta primeira tela, aparecerá o email enviado aos APC’s da unidade
informando a existência da demanda.
Ainda na tela inicial (Fig.6), na sua parte superior central, encontra-se o botão
Texto Diário Oficial. Clicando nesse botão, o APC poderá ver a publicação no Diário
Oficial do Estado que deu origem à demanda. A figura a seguir mostra a janela que
exibirá a publicação.
Fig. 7 – Publicação no Diário Oficial do Estado que deu origem à demanda.

Para sair dessa janela, basta clicar no botão Voltar.
Outro ponto que deve se destacado nessa tela inicial da demanda, é a presença
de 5 (cinco) abas, que estão relacionadas com o processo de execução da demanda.
São elas: “Comunicado Via Email” (que é a tela inicial da demanda); “Fundamentação
Legal”; “Checklist”, “Considerações e Encerramento” e “Histórico da Demanda”.
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Fig. 8 – Abas do processo de execução da demanda.

O próximo passo é começar efetivamente a execução da demanda.
Para isso, o APC deverá clicar no botão

localizado na parte inferior da

tela inicial da demanda.
Feito isto, será exibida a aba “Fundamentação Legal”.
Nesta fase inicial do SICONP, dependendo da publicação no Diário Oficial do
Estado, a aba “Fundamentação Legal” uma configuração para as dispensas e outra
para as inexigibilidades de licitação.
Fig. 9 – Aba “Fundamentação Legal” para dispensas de licitação.
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Fig. 10 – Aba “Fundamentação Legal” para inexigibilidades de licitação.

Tanto para as dispensas quanto para as inexigibilidades, haverá caixas de
seleção relacionadas aos dispositivos legais que as fundamentam.
O APC deverá selecionar a caixa de seleção relacionada à fundamentação legal,
ao inciso da Lei Federal N°. 8.666/93, que consta na publicação do DOE.
Fig. 11 – Selecionando a fundamentação legal.

Caso a publicação no DOE não defina precisamente a fundamentação legal da
dispensa ou da inexigibilidade, o APC deverá marcar a caixa de seleção Publicação
Sem Fundamento Legal localizado na parte superior da aba “Fundamentação Legal”.
Depois de marcada a caixa de seleção adequada a fundamentação legal que
constar na publicação do Diário Oficial do Estado, o APC deverá clicar no botão
localizado na parte inferior da aba “Fundamentação Legal”.
Será exibida em seguida a aba “Checklist”.
Nesta aba, após o exame do processo que deu amparo legal à publicação no
DOE, o APC registrará a situação do procedimento, conforme segue:
SIM: quando a análise indicar que o procedimento foi adotado pelo
Órgão/Entidade;
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NÃO: quando a análise indicar que o procedimento não foi observado pelo
Órgão/Entidade;
NÃO SE APLICA: quando o procedimento indicado não for utilizável ao caso
prático.
Fig. 12 – Pergunta do checklist com opção de seleção.

Para cada pergunta/procedimento corresponde uma base legal. Ao clicar na
base legal relacionada à pergunta, aparecerá uma tela com os textos da legislação
para consulta dessa base legal.
Fig. 13 – Texto da base legal.

Os checklists que o APC deverá preencher apresentam perguntas relacionadas
à formalização do processo, ao empenho, liquidação e ao pagamento da despesa
Em alguns casos, dependendo da fundamentação legal que foi selecionada,
haverá checklist/perguntas relacionadas especificamente à hipótese (inciso da Lei
Federal N°. 8.666/93) em que foi fundamentada a dispensa ou a inexigibilidade.
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Fig. 14 – Checklist detalhado para incisos dos arts. 24 e 25 da Lei Federal N°. 8.666/93.

Respondidas todas as perguntas, o APC deverá salvar esses registros por meio
do botão

localizado na parte inferior da aba “Checklist”.

Em seguida, será exibida a aba “Considerações e Encerramento”, onde o APC
poderá fazer algum comentário que considerar pertinente à demanda.
Fig. 15 – Aba “Considerações e Encerramento”.

Para salvar essas considerações finais, o APC deverá clicar no botão
localizado na parte inferior da aba “Considerações e Encerramento”.
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Para finalizar a demanda e enviá-la à AGE, o APC deverá clicar no botão
localizado também na parte inferior da aba “Considerações e
Encerramento”.
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