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Unidade Auditada: Campus Cuiabá 

Nome do Gestor: Nelson Yoshio Ito Suzuki  

 

Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 15/2016 

Houve restrição ao trabalho de Auditoria? (    )Sim   (  X  )Não 

Descrição da restrição: Não se aplica 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

19/2016:  

➢ 3.1 (Quanto aos itens: Ausência dos anexos referentes aos canhotos dos cartões de 

embarque e/ou bilhetes e Ausência de demonstração do cumprimento do parágrafo 

único, art. 16 da portaria da reitoria nº 1.013 de 05/06/2014);  

➢ 6.1 (Quanto aos itens: Concessão de ajuda de custo com valor superior e Ausência 

da assinatura de autorização do ordenador de despesa); 

➢ 6.2;  

➢ 6.4 (Quanto aos itens: Ausência do comprovante do reembolso do valor devido e 

Ausência da assinatura de autorização do ordenador de despesa);  

➢ 6.5;  

➢ 6.6;  

➢ 7.6;  

➢ 7.7 (Quanto ao campus Cuiabá);  

➢ 7.9. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 20/2016 
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Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente 

ao exercício de 2015 (Junho a Dezembro) e ao exercício 2016 (Janeiro a Maio), objetivando 

o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos durante o exercício 

analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das ações 

previstas no PAINT 2016, realizadas pelo Campus Cuiabá, conforme descritas abaixo: 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

(Pronatec, Pró-funcionário, UAB, Mulheres Mil); 

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.3. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.4. Acompanhamento da receita; 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.6. Assistência ao Educando; 

4.1. análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da 

frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis; 

7.3.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 
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Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público  Federal. 

Foram analisados os processos relacionados no Anexo I, de acordo com os 

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Além disso 

também verificou-se os relatórios de consumo de combustível e inventário anual do estoque 

e do patrimônio. 

Salienta-se que a análise relatada restringe-se exclusivamente aos aspectos 

de formalização legal dos procedimentos, excluídos, portanto aqueles de natureza técnica, 

inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, requisitos e 

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se 

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

Foi verificado o uso do SUAP – módulos almoxarifado, patrimônio e 

frotas; além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, 

SPIUNET e ao SIMEC.  Foi realizada reunião com o Diretor Geral e equipes do 

Departamento de Administração e Planejamento e do Departamento de Ensino, além de 

visita ao setor de patrimônio do campus, entrevista nos Departamentos de Pesquisa, de 

Extensão e de Ensino. 

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

➢ Atualização do Spiunet; 

➢ Existência do plano de gestão sustentável. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 19/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via Google Docs em 12/08/2016. Após análise das 
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manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

 1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

Constatação 1.1. Falhas na formalização dos processos, contrariando a Portaria Normativa 

SLTI/MPOG nº 05/2002, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução CONSUP/IFMT nº 

94/2014 e acórdãos TCU. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.016458.2015-41 
Serviço de vigilância ,contrato 09/2013. 

Abertura de mais de um processo para um mesmo 

objeto contratado, em desacordo com o acórdão nº 

1.300/2003-1ªC, acórdão nº 1.131/2007-1ªC e acórdão 

nº 2.960/2003-1ªC, todos do TCU. 

➢ 23188.035815.2015-59 

➢ 23194.032057.2015-38 

➢ Campeonato Panamericano de xadrez amador 

período de 16/12 a 20/12/2015: 

- Ausência no processo das ordens de pagamento 

e notas de empenho referentes ao pagamentos 

aos participantes. 

- Abertura de dois processos referentes ao mesmo 

objeto contratado, em desacordo com o acórdão 

nº 1.300/2003-1ªC, acórdão nº 1.131/2007-1ªC e 

acórdão nº 2.960/2003-1ªC, todos do TCU. 

➢ 23194.029200/2015-12 
Participação de cursos - Inexigibilidade: 
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- O processo inicia com a nota fiscal e prestações 

de contas, sem demonstrar a fase inicial da 

solicitação e execução. 

Manifestação da Unidade:  “O processo de prestação de contas e 

pagamento são apensados ao processo inicial de solicitação de curso/viagem/serviço. Visto 

que o requisitante sempre protocola o processo no setor de protocolo gerando um novo 

numero porém este fato não fere a Resolução CONSUP/IFMT nº 94/2014.” 

Análise da AUDIN: Os processos, de forma geral, referente à contratação 

e pagamento de serviços, sejam de natureza contínua ou não, estão formalizados em 

desacordo com a recomendação contida nos acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-

P, bem como na Orientação Normativa nº 02/2009 da AGU é de que “os instrumentos dos 

contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um 

único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, 

rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, a fim 

de propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar o risco de 

extravio de documentos. A comprovação do recebimento de documentos após a abertura do 

processo poderá ser feita por meio de aposição de carimbo constando a data e identificação 

da pessoa que o recebeu, com a posterior juntada dos documentos aos autos do processo 

original. A formalização de cada documento com um número de processo diferente fragiliza 

o controle e acompanhamento em sequência cronológica do processo e aumenta o risco de 

falha em sua integridade. 

Referente aos processos 23188.035815.2015-59 e 23194.032057.2015-38 

a manifestação do campus não elide a constatação, visto que os dois processos constavam 

dentro da mesma capa, o que desqualifica o  conceito de apensação conforme Item 2.8.2 da 

Resolução Consup 94/2014:  

A juntada por apensação de documento(s), avulso(s) ou processo(s), a outro 

processo, ocorre em caráter temporário e tem como objetivo o estudo, a instrução 
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e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes. Cada documento, avulso 

ou processo, conserva sua identidade e independência.(Grifo Nosso). 

item 2.8.2.2:   

Juntada por apensação de processo(s) a processo Esta juntada se caracteriza pela 

junção de um ou mais processos (processos acessórios) a outro processo (processo 

principal). Sempre que ocorre uma juntada por apensação, os processos passam a 

tramitar juntos e o acréscimo de novas folhas deverá ocorrer somente no processo 

principal. Para a juntada por apensação de processo(s) a processo, deve-se seguir os 

seguintes procedimentos: a) manter sobreposto um processo ao outro, presos por 

cadarço ou similar, ficando o processo principal, isto é, o que contiver o pedido 

da juntada por apensação, em primeiro lugar; b) manter a numeração original das 

folhas de cada processo; c) lavrar o “Termo de Juntada por Apensação”, em folha a 

ser anexada após a última folha do processo principal. (Grifo nosso). 

Por isso, o correto é considerar o processo como anexação, conforme 

Resolução Consup 94/2014 item 2.8.1.1: 

Juntada por anexação de documento(s) avulso(s) a processo Esta juntada se 

caracteriza pela inclusão permanente de documento(s) avulso(s) a processo, desde 

que referentes a um mesmo interessado e assunto, sendo que o(s) documento(s) 

avulso(s) anexado(s) passa(m) a compor o processo. A juntada por anexação de 

documento(s) avulsos a processo deve obedecer os seguintes procedimentos: a) 

reunir o(s) documento(s) avulso(s) a ser(em) anexado(s); b) informar, por meio de 

despacho, qual(is) documento(s) avulso(s) será(ão) anexado(s) ao processo. O 

despacho deverá anteceder o(s) documento(s) avulso(s) anexado(s) no processo; c) 

anexar o(s) documento(s) avulso(s) em questão; d) numerar sequencialmente a(s) 

folha(s) do(s) documento(s) avulso(s) anexado(s) ao processo. Observação: 

documento encadernado deve ser considerado como documento avulso, devendo 

seguir os procedimentos descritos acima. (Grifo nosso). 

 

De acordo com a legislação acima, anexar um processo ao outro é 

permitido, porém, deve ser observado caso a caso a finalidade de cada processo. A correta 

formalização dos processos tem por fim garantir a integridade da documentação, a 

compreensão do histórico da contratação e o correto acompanhamento da execução física e 

financeira. As falhas detectadas aumentam consideravelmente o risco de irregularidades na 

gestão, inclusive nos pagamentos.  

Recomendação 1: Orientar os servidores à observarem o disposto na 

Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 – MEC e Orientação 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

7 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2016 
 

 

 

Normativa AGU nº 02/2009, bem como demais normativos referentes à gestão de 

documentos e processos. 

Recomendação 2: Implementar rotinas para a correta 

autuação/formalização de processos, de acordo com a Resolução 094/2014 do 

CONSUP/IFMT (Manual de Protocolo), inserindo todos os documentos referentes a um 

mesmo objeto em um único processo, com mesma numeração, podendo este conter vários 

volumes com no máximo 200 fls. cada um.  

 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

Constatação 3.1. Fragilidade na concessão de diárias, em desacordo com o decreto 91.800 

de 18/10/1985 art. 1º e a portaria da Reitoria nº 1.013 de 05/06/2014. 

Descrição 

➢ Ausência de prévia autorização do reitor para afastamento para o exterior em 

desacordo com art. 14 da portaria: 

CPF ***.009.161-**  período da viagem 31/07/2015 a 09/08/2015 

➢ Autorização de afastamento do país para participação em congressos/seminários 

internacionais concedida com ônus limitado (quando implicarem direito apenas 

ao vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou designação), 

sendo efetuado o pagamento de diárias, contrariando art. 15 da portaria nº. 

1013/2014. 
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CPF ***.478.061-** período da viagem de 17/05/2015 a 23/05/2015 -  Portaria do reitor 

nº 1118/2015 

CPF ***.992.931-** Período da Viagem: 01/05/2016 a 09/05/2016 - Portaria do reitor 

nº 899/2016 

Manifestação da Unidade:  “CPF ***.209.211-**, os canhotos não se 

encontram anexos porque às passagens foram custeadas pelo proposto, conforme 

consta no Anexo III, preenchido pelo servidor.  

Os afastamentos ocorrem com ônus pois o instituto paga as diárias 

ou as passagens para os propostos, o que não é o caso do ônus limitado, sendo 

estas autorizadas pelo ordenador de despesas.  

Estaremos mais atentos para que seja cumprida na íntegra a 

legislação concernente a esta modalidade de afastamento.  

As Portarias de Afastamento encontram-se anexadas nos 

processos físicos.” 

Análise da AUDIN:  

Referente à ausência de prévia autorização do reitor para afastamento para o exterior: 

informamos que não foi localizada a portaria de autorização do afastamento do servidor. 

Conforme definido no art. 14 da portaria 1.013/2014: “O afastamento do país de servidores 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso dependerá de prévia 

autorização do Reitor e do Ministro de Estado da Educação” 

Referente à autorização de afastamento do país para participação em congressos/seminários 

internacionais concedida com ônus limitado: Esclarecemos que o art. 15 da portaria do 

IFMT nº 1.013/2014 e o art. 1º do decreto 91.800 de 18/10/1985 estabelecem que existem 

três tipos de viagens para o exterior:  
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I - com ônus, quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao 

servidor o vencimento ou salário e demais            vantagens de cargo, função ou 

emprego; 

II - com ônus limitado, quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário 

e demais vantagens do cargo, função ou emprego; 

III - sem ônus, quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais 

vantagens do cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a 

Administração. 

(grifos nossos) 

Ou seja, a legislação não aprecia utiliza as expressões “Ônus Parcial” ou “Ônus Total”. 

Consideraremos nesta análise as portarias já emitidas com a expressão Ônus Parcial como 

sendo “Ônus Limitado”, e Ônus Total como sendo “Ônus”, de  acordo com os conceitos 

definidos em lei.  

Constatou-se que os servidores listados viajaram com diárias pagas com recursos do 

IFMT, apesar de constar das portarias que as viagens implicariam “Ônus Limitado” ao 

IFMT, que, conforme definido na legislação, implicaria apenas no vencimento ou salário e 

demais vantagens do cargo, função ou emprego. 

Recomendação 1: Padronizar as portarias para autorização de viagens 

internacionais a fim de que sejam empregados os termos técnicos corretos (“Com Ônus 

Limitado” e “Com ônus”), de acordo com a legislação. 

Recomendação 2: Abster-se de conceder diárias e passagens para 

servidores com viagens ao exterior que não tenham portaria de autorização conforme 

definido em lei. 

Recomendação 3: Providenciar a restituição ao erário através de GRU 

dos valores pagos como Ônus (diárias) concedido ao servidor, quando a portaria de 

autorização limita como Ônus Limitado (quando implicarem direito apenas ao vencimento 

ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego). 
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4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Constatação 4.1.1. Saldo existente em conta de Restos a Pagar não processados de 

exercícios anteriores de despesas sem a devida execução orçamentária e sem análise do 

ordenador de despesas para o cancelamento da despesa, conforme orienta o Decreto nº 

93.872/86. 

Descrição 

Ano Saldos de RPNP 

reinscritos (R$) 

Saldo existente (R$) Saldo sem execução/ 

cancelamento (%) 

2011 147.077,31 147.077,31 100,00 

2012 145.850,94 132.053,35 90,54 

2013 1.117.561,33 707.977,11 63,35 

2014 2.442.620,26  2.296.493,88 94,02 

Manifestação da Unidade:  “Está em providência para análise e 

cancelamento ou justificativa.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 68, § 2º do Decreto nº 

93.872/1986, “os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados 

posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua 

inscrição, ressalvado o disposto no § 3º”. O não cancelamento de restos a pagar não 

processados no prazo previsto constitui infringência ao art. 68 do Decreto nº 93.872/86, 

salvo se prorrogado por instrumento legal dentro do prazo de vigência dos mesmos. Ainda 

conforme o art. 68, §3º, II, “c” do Dec. nº 93.872/86, as despesas do Ministério da Educação 

financiadas com recursos da Manutenção e Desenvolvimento do ensino são uma das 

exceções de inscrição de restos a pagar não processados que podem extrapolar o prazo de 
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validade previsto no §2º do mesmo artigo. No entanto, ao final de cada exercício, faz-se 

necessária a avaliação do gestor para cancelamento de despesas que não sejam do interesse 

da Administração em exigir o cumprimento da obrigação ou que não estejam vigentes o 

prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor da despesa, conforme preceitua 

o art. 35 do mesmo Decreto. A execução/ regularização dos saldos de restos a pagar o mais 

breve possível é o caminho mais prudente da gestão, uma vez que, decorridos mais de 12 

meses da emissão do empenho, pode-se acarretar o fim da validade da ata de registro de 

preços e/ ou do contrato, a variação de preços de mercado, dentre outros fatores que 

impedem o cumprimento do objeto pelos fornecedores. Ademais, a demora na execução dos 

RP demonstra por parte da unidade a ausência de gestão efetiva do estoque de Restos a 

Pagar e de cobrança junto aos fornecedores para a entrega dos produtos/ bens adquiridos 

pela Administração, sem observância da possível aplicação de penalidades previstas em 

instrumentos contratuais e/ ou licitatórios pela inexecução parcial ou total do contrato. Por 

outro lado, o volume expressivo de restos a pagar não-processados, inscritos ou revalidados 

de vários exercícios, compromete a programação financeira e o planejamento governamental 

nos exercícios seguintes. Ademais, conforme item 3.4, do assunto 020317 – Restos a pagar,  

do Manual Siafi, é vedada a inscrição de RP (Não Processados) sem que haja a suficiente 

disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Desse modo, observamos a necessidade 

da atualização do estoque de restos a pagar, com a finalidade de evidenciar as despesas que 

efetivamente serão realizadas. A unidade reconheceu a fragilidade, informando que estão 

envidando esforços para saneamento da impropriedade, mantendo a constatação para 

acompanhamento das providências. 

Recomendação: Promover a efetiva gestão dos restos a pagar para a sua 

execução ainda no exercício corrente, efetuando o cancelamento das despesas que não serão 

executadas. 

 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos 
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Constatação 4.2.1. Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária - GPS, em 

desacordo com o art. 130 da Instrução Normativa RFB nº 971/09. 

Descrição 

2015GP800052, 2015GP800068, 2015GP800125 e 2016GP800083. 

Manifestação da Unidade:  “O atraso no recolhimento da contribuição 

previdenciária, na maioria dos casos, tem ocorrido em função do trâmite dos processos de 

pagamento que ocasiona atraso no recebimento da nota fiscal no setor financeiro/contábil. 

No entanto a nossa unidade vem evidando esforços para que o recolhimentos dos tributos e 

contribuições sejam recolhidos dentro do prazo de vencimento.” 

Análise da AUDIN: Conforme art. 132 da Instrução Normativa RFB 

971/2009, salientamos que a falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas 

configura, em tese, crime contra a Previdência Social previsto no art. 168-A do Código 

Penal, ensejando a emissão de representação fiscal para fins penais, podendo prejudicar, 

inclusive, a regularidade da Administração. Os valores retidos deverão ser recolhidos até o 

dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o 

dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. O fiscal de 

contrato deve observar os prazos relativos aos recolhimentos dos encargos fiscais 

decorrentes da emissão de nota fiscal de serviços e a tempestividade dos procedimentos para 

o envio do processo à liquidação, dentre eles a aceitação do serviço e a verificação da 

regularidade da contratada por meio de consulta ao SICAF, para que os valores retidos 

sejam recolhidos no prazo legal estipulado pela SRFB. O administrador público tem o dever 

de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações, inclusive as previdenciárias. Caso 

configurada situação de atraso no recolhimento das contribuições, o pagamento deverá ser 

feito pela administração paralelamente à adoção de providências para a apuração de 

responsabilidades e ressarcimento ao erário. Em caso de atraso no recolhimento de INSS, a 
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única forma de a empresa ser responsável pelo atraso é ela não entregar a tempo a nota 

fiscal. Se a responsabilidade for da empresa, faz-se necessário, nesse caso, descontar dela o 

valor da multa e juros. Os demais casos de atraso no recolhimento são de responsabilidade 

do servidor, devendo a administração adotar as providências cabíveis ao ressarcimento. 

Desse modo, o órgão deve adotar medidas preventivas para evitar cobranças motivadas pelo 

não cumprimento do pagamento até a data de vencimento da fatura ou do recolhimento dos 

tributos. É necessário que o administrador público mantenha um controle interno eficiente 

no controle dos prazos para cumprimento das obrigações, mantendo um cronograma de 

desembolso atualizado, priorizando estas despesas. 

Recomendação 1: Notificar e capacitar os servidores do setor 

financeiro/contábil para cumprimento dos prazos para recolhimento conforme o artigo 130 

da IN RFB nº 971/09. 

Recomendação 2: Notificar a contratada para correção das notas fiscais 

que forem emitidas com impropriedades, gerando novo prazo para pagamento do campus. 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4.4. Controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções 

Constatação 4.4.1. Não cumprimento ao registro de conformidade de gestão diária, em 

desacordo com a IN STN nº 6/07. 

Manifestação da Unidade:  “A partir do dia 15/08/2016 começará a ser 

realizada no sistema o registro de conformidade de gestão diária, visto que a responsável 

ainda não tem acesso ao sistema.” 

Análise da AUDIN: A conformidade dos registros de gestão diária é uma 

ferramenta necessária de controle interno que permite a supervisão e conferência dos 
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documentos no sistema SIAFI. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto nº 6.976/2009, a 

conformidade dos Registros de Gestão consiste da certificação dos atos e fatos da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da existência de documentos 

hábeis que comprovem as operações. Dispõe o art. 8º da IN STN nº 6/2007 que “o registro 

da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor formalmente 

designado pelo Titular da Unidade Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, 

juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir documentos”. 

Será admitida exceção ao registro da conformidade quando a unidade se encontre, 

justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos para exercer tais funções, 

sendo que, nesse caso, a conformidade será registrada pelo próprio ordenador de despesas, 

devendo ser registrada em até três dias úteis a contar da data do registro da operação no 

SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês. A ausência ou o 

registro com restrição da conformidade dos registros de gestão implicará o registro de 

conformidade contábil com restrição. 

A unidade reconheceu a fragilidade, se comprometendo a efetuar o registro 

após a liberação do acesso à servidora ao sistema. Ressalta-se que será realizado pela 

Reitoria curso in company no dia 14/09/2016 sobre esse tema, sendo mantida a constatação 

para acompanhamento das providências. 

Recomendação 1: Capacitar os servidores sobre a conformidade de gestão 

para o adequado desempenho das atividades. 

Recomendação 2: Efetuar o registro de conformidade tempestivamente, e, 

quando da ausência do titular e/ou substituto, que esta seja realizada pelo ordenador de 

despesa. 

 

Constatação 4.4.2. Ausência de atualização de rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP em 

desacordo com a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, art. 11, § 1º. 
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Manifestação da Unidade:  “O setor responsável já foi notificada para 

realizar a constante atualização do rol de responsáveis no sistema SIAFI.” 

Análise da AUDIN: A CGU e a IN TCU nº 63/2010, definem que a 

atualização dos dados constantes do Rol de Responsáveis é de competência de cada órgão 

ou entidade, por meio dos agentes executores, que deverá efetuar as alterações tão logo 

sejam publicados os atos de nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno 

ou outro instrumento, conforme exigência de cada ato). Em consulta ao SIAFI, transação 

“CONAGENTE”, foi verificada a ausência do cadastro no Rol de Responsáveis de todas as 

naturezas de responsabilidades atribuíveis ao campi. 

A unidade reconheceu a fragilidade, se comprometendo a regularizar essa 

impropriedades, sendo mantida a constatação para acompanhamento das providências. 

Recomendação: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, 

atualização do cadastro do Rol de Responsáveis, conforme Orientação Técnica 

DCF/PROAD/IFMT nº 02/2014 - rol de responsáveis. 

Constatação 4.4.3. Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de 

depreciação de bens, não evidenciando a adequada situação patrimonial e suas variações, em 

desacordo com o art. 15, IV da Lei 10.180/01 e com o item 4.7 do procedimento 020330 do 

Manual Siafi. 

Manifestação da Unidade:  “Situação será resolvida assim que os 

trabalhos da comissão de desfazimento finalizar e iniciar os trabalhos da Comissão de 

Inventário” 

Análise da AUDIN: Conforme dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01 c/c o 

art. 3º, V, do Decreto n º 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade tem por finalidade, 

utilizando as técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração e 

evidenciar a situação patrimonial do ente público e suas variações, decorrentes ou não da 

execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais. O Manual de Contabilidade 
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Pública instituída pela Portaria STN nº 700/2014 orienta que o lançamento da depreciação 

deverá ser realizada mensalmente e o reconhecimento encontra-se vinculado à identificação 

das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido 

no resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD). A apuração da 

depreciação deve ser feita mensalmente, a partir do momento em que o item do ativo se 

tornar disponível para uso, ou seja, quando estiver no local e em condição de funcionamento 

na forma pretendida pela administração. A depreciação cessa quando o ativo for baixado. 

Entretanto, não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso. Apesar do sistema 

de controle patrimonial SUAP não disponibilizar de ferramenta que automatiza o cálculo 

dessa variação (depreciação), o setor de contabilidade deverá promover o ajuste e/ou 

conciliação dos bens inventariados e registrados no SUAP e que constam registrados no 

sistema de contabilidade com saldos desatualizados, para a correta evidenciação da situação 

patrimonial do Campus. 

Recomendação: Ajustar os saldos dos bens inventariados, atualizar o 

cálculo da depreciação mensal, efetuando o registro no sistema contábil. 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

Constatação 4.5.1.  Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, II 

da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.009008.2016 - 82 

➢ 23194.001287.2016 - 36 

Contratação de serviços de reprografia - 

2016DI00021 e 2016DI00002. 

De acordo com análise efetuada nos processos 

para contratações dos serviços de reprografia, 

constatamos a extrapolação do limite de dispensa 

de licitação, conforme segue: 
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Processo n.º 23194.009008.2016 - 82, 

contratação de serviço de reprografia no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) conforme 

2016NE800146 de 06/05/2016. 

Processo n.º 23194.001287.2016 - 36, 

contratação de serviço de reprografia no valor de 

R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) 

conforme 2016NE800010 de 11/02/2016.  

O valor total empenhado via dispensa de 

licitação nas contratações dos serviços de 

reprografia foi R$15.900,00 (quinze mil e 

novecentos reais), contrariando o art, 24, II da 

Lei n.º 8.666. 

Manifestação da Unidade:  “O serviço de reprografia é essencial para o 

funcionamento das atividade didáticas e pedagógicas no Campus Cuiabá, tendo em vista o 

encerramento do contrato anterior, foi aberto um processo de licitação, porém devido ao 

excesso de processos a procuradoria estava sobrecarregada, portanto houve morosidade na 

emissão do parecer jurídico, sendo necessário a realização das dispensas de licitação. Ambos 

processos acima citados foram enquadrados de forma incorreta na lei, sendo o correto o art. 

24, IV da Lei nº 8.666/93. ” 

Análise da AUDIN: Os casos de dispensa de licitação em função do valor 

do objeto licitado, previstos à primeira vista nos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/93, 

encerram previsão taxativa, sem nenhum conteúdo variável ou passível de interpretação, 

precedendo, portanto, a edição de ato tipicamente vinculado. Apesar de  justificar a 

extrapolação do limite, o Campus deverá adotar medidas de planejamento e prorrogação 

tempestiva de contratos vincendos. Com isso, fica mantida a constatação para processos 
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futuros, pois quem ordenar despesa pública sem a observância do prévio procedimento 

licitatório, quando este for exigível, poderá ser responsabilizado civil, penal e 

administrativamente, sem prejuízo da multa pecuniária a que se referem os artigos 71, inciso 

VIII, da Constituição Federal. 

Recomendação: Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus, 

utilizando-se de dispensa para os casos excepcionais e permitidos. 

  

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Fragilidade na prestação de contas referente a ajuda de custo concedida a 

discente, em desacordo com a portaria do Campus Cuiabá nº 45/2012. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.007664.2016-41 ➢ VIII Encontro Nacional dos Estudantes de 

Secretariado (Enesec) período de 29/06 a 

01/07/2016: (Todos os discentes) 

- Ausência do relatório prestação de contas 

(anexo II) em desacordo com o artigo 8° da 

portaria.  

- Ausência de documentação comprobatória 

da participação do estudante no evento  

(Certificado) em desacordo com artigo 8° 
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paragrafo único da portaria.  

- Ausência do comprovante de pagamento 

referente a inscrição no valor de R$ 100,00 

por discente para o evento em desacordo 

com art. 7º da portaria.  

Manifestação da Unidade:  “Processo em andamento quando da visita da 

Auditoria, discentes dentro do prazo de prestação de contas. Pagamento efetuado segundo o 

Regulamento Concessão de Ajuda de Custo para Alunos regido pela Portaria Nº 246, de 02 

de dezembro 2015, cujo valor da ajuda concedido conforme Art. 3º, item “a” da referida 

Portaria.” 

Análise da AUDIN: A justificativa do campus quanto ao andamento na 

prestação de contas não elide o primeiro item da constatação, visto que conforme art. 7º da 

Portaria do Campus Cuiabá nº 246/2015 o prazo para prestação de consta é de 5 dias após o 

retorno do evento, porém, não foi enviada a esta auditoria documentos que comprovem que 

a mesma ocorreu dentro do prazo.  

Referente à ausência de documentação comprobatória da participação do 

estudante no evento, conforme parágrafo único do art. 7º: “deve ser anexado a prestação de 

contas documentos que comprovem a participação do discente no evento”, apesar da 

manifestação do Campus, não foram enviados a esta auditoria documentos que comprovem 

essa participação. 

Verificamos a ausência do comprovante de pagamento de inscrição, apesar 

da portaria 246/2015 não estabelecer a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição, a obrigatoriedade está definida na Constituição Federal no 

art. 70 parágrafo único: “ Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
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públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária”.   

Recomendação 1: Prestar contas das ajudas de custo com apresentação de 

todos documentos obrigatórios dentro do prazo estabelecido na legislação. 

Recomendação 2: Anexar às prestações de contas os documentos  

referentes à comprovação de participação dos estudantes nos eventos. 

Recomendação 3: Prestar contas das taxas de inscrição pagas pela 

instituição para participação no evento. 

 

Constatação 6.2. Liquidação de despesa efetuada referente a inscrição e diárias para evento 

em desacordo com a Lei 4.320, art. 63 Inciso III que determina a quem se deve pagar a 

importância, para extinguir a obrigação.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.007664.2016-41 ➢ VIII Encontro Nacional dos Estudantes de 

Secretariado (Enesec) período de 29/06 a 

01/07/2016: (Todos os discentes):  

- Pagamento diárias conforme ordem de 

pagamento nº 2016OB800498 R$ 15.531,75 

e nº 2016OB800469 R$ 2.700,00 em nome 

da Coopertec e não em nome dos alunos que 

participaram do evento. 

Manifestação da Unidade:  “Pagamento efetuado pelos discentes, 

tendo em vista o prazo e o valor da inscrição, não sendo pago diretamente a 

instituição por nota de empenho, pela não definição do número de alunos a 
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participarem do evento, cujo valor se pago a menor implicaria na não devolução do 

excedente pelo organizador. 

Consta na página 43 do processo uma listagem com o nome dos 

alunos, conforme Art. 8ª, parágrafo único da Portaria Nº 246, de 02 de dezembro 

2015.” 

Análise da AUDIN: Na pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro a 

Constituição Federal se encontra no topo, as leis e decretos um pouco abaixo. A Portaria nº 

246 de 02/12/2015 do Campus Cuiabá no art. 8º parágrafo único dispõe sobre a 

possibilidade de efetuar o pagamento através de ordem bancária na agencia da Coopertec, 

porém, a portaria do Campus não pode contrariar nem ir além do que determina a legislação 

federal, podendo apenas detalhar o que já consta da lei 4.320/64, que no art. 63 estabelece 

que: “A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”. No inciso III 

estabelece que: “a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação”. 

Analisando a base legal, fica evidenciado que a liquidação da despesa é indispensável para a 

quitação da obrigação e posterior extinção, ocorre que quando é criado o empenho em nome 

de um credor diferente do que realmente deveria receber o recurso, a obrigação é transferida, 

ou seja, no caso da ajuda de custo, quando é gerada uma ordem de pagamento para a 

Coopertec, o banco fica como favorecido do crédito, o que não é real, visto que o 

beneficiário é o aluno, prejudicando inclusive o controle desses pagamentos. Não foi 

localizada no processo analisado a lista com as assinaturas dos alunos, que comprovem que 

todos receberam corretamente os valores. Na seção 020100 do manual Siafi diz:  

O SIAFI, como sistema computacional, foi implantado em 1987, tornando-se, desde 

então, em importante instrumento para o acompanhamento e controle da execução 

orçamentária, financeira e contábil do Governo Federal, se configurando, 

atualmente, no maior e mais abrangente instrumento de administração das finanças 

públicas, dentre os seus congêneres conhecidos no mundo. (grifo nosso) 

Dessa forma, uma das funções principais do sistema Siafi, que é o acompanhamento e 

controle da execução orçamentária, fica prejudicada, já que ao consultar um determinado 
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aluno pelo CPF, não o localizamos, mesmo que a busca seja feita no Portal Transparência  

esse aluno não é detectado, nem qualquer informação referente aos valores disponibilizados 

a ele. Isso impede também  o controle social dos empenhos e pagamentos feitos a cada 

beneficiário, pois tanto no sistema SIAFI ou no Portal Transparência só há informações 

referente a ordem de pagamento gerada em nome da Coopertec. Na seção 020305 - Conta 

única do Tesouro Nacional no item 3.3.6 do Manual SIAFI (ORDEM BANCÁRIA DE 

PAGAMENTO OBP - utilizada para disponibilização imediata dos recursos somente a 

pessoa física sem conta-corrente) contém orientações para pagamento de pessoas físicas sem 

conta corrente. E nas situações em que o aluno possui conta corrente é possível efetuar o 

pagamento através da criação de uma lista de credores conforme seção 020305 item 3.3.7 - 

(ORDEM BANCÁRIA PARA BANCO OBB) do Manual SIAFI. 

Recomendação 1: Abster-se de gerar ordem de pagamento/crédito  a 

Coopertec ou qualquer outro banco, sem que o mesmo seja o verdadeiro favorecido.  

Recomendação 2:  Gerar ordem de pagamento em forma de lista no Siafi 

especificando o nome de cada aluno beneficiário para recebimento de qualquer benefício ou 

ajuda de custo repassado pelo IFMT. 

Recomendação 3: Anexar ao processo analisado a lista com assinatura de 

todos alunos que receberam a ajuda de custo na Coopertec, e enviar para esta Auditoria 

Interna. 

Recomendação 4: Rever o art. 8º parágrafo único da portaria 246/2015, a 

fim de retirar a possibilidade de pagamento de assistência estudantil a alunos através de 

ordem de pagamento enviada a agência da Coopertec.  

Recomendação 5: Seguir o manual siafi no caso de pagamento para 

pessoas físicas com ou sem conta corrente. 
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Constatação 6.3. Fragilidade na prestação de contas referente a ajuda de custo concedida a 

discente em desacordo com a portaria do Campus Cuiabá nº 246/2015 de 02 de dezembro de 

2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.035815.2015-59 

➢ 23194.032057.2015-38 

➢ Campeonato Panamericano de xadrez 

amador período de 16/12 a 20/12/2015:  

- Ausência do relatório prestação de contas 

(anexo II) em desacordo com o artigo 7° 

da portaria do CPF n° ***.377.251-**.  

- Ausência de documentação comprobatória 

da participação do estudante no evento  

(Certificado) em desacordo com artigo 7° 

parágrafo único da portaria.  

- Ausência do comprovante de pagamento 

referente a inscrição no valor de R$ 

320,00 por discente para o evento em 

desacordo com art. 7º parágrafo único da 

portaria. 

Manifestação da Unidade:  “O relatório de Prestação de Contas 

(Anexo II), CPF 056.377.251-44 encontra-se na página 45 do processo, foram 

providenciados os comprovantes pendentes e anexados ao processo. 

Não há reembolso a ser feito porque não houve pagamento para 

estes alunos, conforme relação enviada para o banco anexa ao processo 

23194.035815.2015-59.” 
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Análise da AUDIN: Referente a manifestação do Campus, informamos 

que na página 45 do processo se encontra a prestação de contas do CPF ***. 166. 191-** e 

não do CPF ***.377.251-**, conforme item 1 da constatação. 

Referente à ausência de documentação comprobatória da participação do 

estudante no evento: conforme parágrafo único do art. 7º: “deve ser anexado a prestação de 

contas documentos que comprovem a participação do discente no evento”, A manifestação 

do Campus não elide a constatação, apesar de informar que providenciou os documentos 

pendentes e que foram anexados ao processo, os mesmo não foram enviados a esta audin. 

Referente à ausência do comprovante de pagamento referente a inscrição, 

apesar da portaria 246/2015 não estabelecer a obrigatoriedade da apresentação do 

comprovante de pagamento da taxa de inscrição, a obrigatoriedade está definida na 

Constituição Federal no art. 70 parágrafo único: “ Prestará contas qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária”.  

O Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT conforme Resolução Consup nº 032/2010 no artigo 6º 

inciso” I. aprovar as diretrizes para a atuação do IFMT e zelar pela execução de sua política 

educacional”; e no artigo 6º tem como competência : “XII: deliberar sobre questões 

submetidas à sua apreciação”. Atualmente cada Campus é responsável pela regulamentação 

através de portaria interna da ajuda de custo ao discente, porém, sem nenhum parâmetro . 

Como boa prática, o indicado é levar ao Consup a demanda sobre a criação de uma 

Resolução que possa servir como base, e que as portarias de cada Campus venha apenas 

normatizar as  particularidades de cada um. A  manifestação do Campus  não elide a 

constatação, apesar de informar que providenciou os documentos pendentes e anexados ao 

processo, os mesmo não foram enviados a esta Audin. 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

25 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2016 
 

 

 

Recomendação 1: Enviar a esta audin a prestação de consta do CPF 

056.377.251-44.  

Recomendação 2: Anexar a prestação de contas os documentos  referentes 

a comprovação de participação do estudante e enviar a esta audin os documentos 

comprobatórios. 

Recomendação 3: Prestar contas das taxas de inscrição pagas pela 

instituição para o evento. 

Recomendação 4: Provocar junto ao Consup a regulamentação referente à 

ajuda de custo ao discente em todo o IFMT. 

 

7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 7.1. Impropriedades referentes ao pagamento de verbas trabalhistas e 

previdenciárias, bem como benefícios dos funcionários terceirizados, em desacordo com o 

artigo 34, § 5º, da IN 02/2008 MPOG, conforme planilhas anexas. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.016458.2015-41 

➢ 23194.030040.2015-46 

Contrato nº 09/2013 - serviços de vigilância  

Pagamento de funcionário no valor R$ 921,64.  

Sendo que de acordo com a CCT 2015 a partir de 

01/01/2015 é de R$ 986,15: 

➢ Nota fiscal n°297 (ref. mês 05/2015); 

funcionário A.O.; 

➢ Nota fiscal n°411 (ref. mês 10/2015); 

funcionário S.C.A. 
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➢ 23194.016458.2015-41 

➢ 23194.000830.2016-88 

Contrato nº 09/2013 - serviços de vigilância  

Ausência de comprovante de pagamento de 

salários e auxilio alimentação dos seguintes 

funcionários, em desacordo com o art. 34, § 5º, 

inciso I, alínea c, item 3, da IN SLTI/MPOG nº 

02/2008 e ao art. 3°, inciso XXVI,  da IN 

SLTI/MPOG nº 06/2013:  

➢      Nota Fiscal nº 297 (ref. mês 05/2015): 

E.T.F.; E.A.T.; J.A.C.; A.O.; R.A.P.; 

J.A.S.; G.S.A.G; W.M.; P.SA.; 

J.O.B.;J.P.G.S.; E.A.O.; J.N.A.O.; C.M.O.; 

➢ Nota fiscal n° 584( ref. mês 01/2016): 

M.F.A.;  E.P.F.; M.C.S.; J.O.; J.P.G.S.; 

A.G.F. 

23194.008077.2016-79 Contrato 07/2015 prestação de serviço de limpeza. 

Ausência de pagamento de auxilio alimentação aos 

seguintes funcionários, em desacordo ao art. 3°, 

inciso XXVI,  da IN SLTI/MPOG nº 06/2013: 

➢  Nota fiscal n° 627( ref. mês 03/2016): 

J.O.B.;  J.P.G.S.; M.C.S.; F.S.M.; V.A.O.; 

N.P.S.; J.P.S.; A.G.F. 

➢ 23194.016458.2015-41 

➢ 23194.026900.2015-47 

Contrato nº 09/2013 - serviços de vigilância  

Ausência da folha de frequência do funcionário.;  

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

27 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2016 
 

 

 

➢  Nota fiscal n° 297 ( ref. mês 05/2015): 

A.O.;   

➢ Nota fiscal n°351 (ref. mês 08/2015): 

M.V.C.B.; R.C.B .; J.O.B. 

➢ 23194.026900.2015-47 
contrato 09/2013 serviço de vigilância.; 

Ausência de holerite do funcionário,  

➢ Nota fiscal n° 351, C.M.O(ref. mês 

08/2015). 

Manifestação da Unidade:  “Diante do constatação o Fiscal do contrato 

encaminhou pedido de esclarecimento e documentos comprobatórios para empresa por meio 

do Oficio 023/2016/DS - FISCAL CONTRATO 09/2016, contudo até o momento a empresa 

ainda não respondeu, sendo que o prazo para tal resposta se encerra em 05/08/2016. 

Entretanto, assim que recebidos os documentos serão encaminhadas as providências 

cabíveis.” 

Análise da AUDIN: É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o 

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 

8.666/1993. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, 

que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, 

orienta no § 5º do art. 34 que na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e 

sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

“I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas: 
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c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 

2013) 

... 

3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 

bancários; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

... 

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado 

às Unidades que “fiscalizem os contratos de prestação de serviços, em especial no que diz 

respeito à regularidade fiscal e a obrigatoriedade de a contratada arcar com todas as despesas 

decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo constar, ainda, 

dos respectivos processos de pagamento, os comprovantes de recolhimento dos 

correspondentes encargos sociais (INSS e FGTS), de modo a evitar a responsabilização 

subsidiaria dos entes públicos (Acórdão 2254/2008 Plenário)”. 

Com relação à comprovação de pagamento de salários por meio de 

depósito bancário, comprovado o atraso no pagamento, deverá adotar providências nos 

termos do art. 34-A da IN MPOG 02/2008, que determina que o descumprimento das 

obrigações trabalhistas poderá ensejar a rescisão contratual, podendo a Administração 

conceder prazo para a regularização dos pagamentos quando não identificar má-fé ou 

incapacidade da empresa. 

Quanto ao controle da frequência dos funcionários, o recomendado é que 

ocorra por folha de frequência individual (caso não haja relógio ponto), mas se desejar fazê-

lo por folha coletiva deve atentar para que no documento conste a identificação de cada 
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funcionário e seu respectivo horário de trabalho.  As folhas de frequência devem ser 

conferidas e assinadas pelo encarregado ou chefe da contratada. 

Processos n.º 23194.016458.2015-41 e 23194.030040.2015-46: 

A Convenção Coletiva de Trabalho deve ser respeitada pela contratada, e 

uma vez que a CCT 2015 está vigente desde janeiro/2015, a contratada deve efetuar o 

reajuste devido aos seus funcionários, além de pagar a diferença da remuneração dos meses 

de janeiro, fevereiro, março, abril , maio e outubro/2015, cabendo inclusive o direito à 

repactuação do valor contratual nesta hipótese. 

Recomendação 1: Incluir nos editais e contratos as seguintes cláusulas, a 

fim de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme dispõe a IN MPOG 

02/2008: obrigatoriedade de garantia (art. 19, XIX, “b”, 4) e disposição que caracterize o 

descumprimento de obrigações trabalhistas como falta grave, sujeita à rescisão contratual 

(art. 19, XXVI). 

Recomendação 2: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas. 

Recomendação 3: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

do cumprimento das obrigações trabalhistas em prazo determinado, imediatamente após a 

identificação das irregularidades no cumprimento de tais obrigações, quando não identificar 

má-fé ou incapacidade da empresa. 

Recomendação 4: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

da remuneração dos funcionários, com base na CCT 2015, bem como pagar a diferença dos 

meses de janeiro, fevereiro e março, abril , maio e outubro/2015. 
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Constatação 7.2. Ausência de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista (SICAF, 

fazendas estadual/municipal, CNDT, GFIP), em desacordo com o art. 27, IV da lei 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.016458.2015-41 

➢ 23194.026900.2015-47 

Contrato nº 09/2013 - serviços de vigilância.  

➢  NF 297.(ref. mês 05/2015);  

➢  NF 351( ref. mês 08/2015). 

Manifestação da Unidade:  “Já notificamos o setor responsável para que 

não ocorra mais esta ausência de documentação. Visto que a constatação consta prejudicada 

pois o pagamento já foi realizado.” 

Análise da AUDIN: O artigo 55, XIII, da Lei 8.666/93, estabelece que são 

cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam a obrigação do contratado de 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

O artigo 34, § 5º, I, “b”, da IN MPOG 02/2008, com redação alterada pela 

IN MPOG nº 06, de 23/12/2013, estabelece que: 

§ 5º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 

nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, 

exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

I -no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho –

CLT:(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

(...) 

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao 

setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for 
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possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores 

–SICAF:(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;(Incluído pela 

Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

3. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;(Incluído pela Instrução Normativa 

nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

4. Certidão de Regularidade do FGTS –CRF; e (Incluído pela Instrução 

Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

5.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT; 

Mesmo anteriormente à vigência da IN 06/2013, o artigo 34-A da IN 

02/2008 já dispunha que a não manutenção das condições de habilitação é causa para a 

rescisão do contrato, demonstrando, assim, a necessidade de demonstrar a manutenção de 

tais condições. A manifestação do Gestor não elide a constatação, uma vez que não constam 

as certidões da empresa nos Processos acima citados. A constatação será mantida para 

verificação nos processos futuros. 

Recomendação: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação da manutenção das condições de habilitação. 

 

Constatação 7.3. Ausência de comprovantes dos cursos de reciclagens obrigatórios, 

contrariando art. 34  §5°, c, 5, IN 02/2008. 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

32 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2016 
 

 

 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.026900.2015-47 
 Contrato nº 09/2013 - serviços de vigilância. 

Ausência dos certificados de reciclagens de todos os 

vigilantes. 

Manifestação da Unidade:  “Diante do constatação o Fiscal do contrato 

encaminhou pedido de esclarecimento e documentos comprobatórios para empresa por meio 

do Oficio 023/2016/DS - FISCAL CONTRATO 09/2016, contudo até o momento a empresa 

ainda não respondeu, sendo que o prazo para tal resposta se encerra em 05/08/2016. 

Entretanto, assim que recebidos os documentos serão encaminhadas as providências 

cabíveis.” 

Análise da AUDIN: A administração deverá exigir do contratado que 

apresente os certificados dos cursos de treinamentos e reciclagens dos vigilantes que 

constam como obrigatórios por lei/contrato.  

Recomendação: Adotar check list e rotinas para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento dos cursos de reciclagens dos vigilantes . 

 

Constatação 7.4. Ausência de comprovante de depósito em conta vinculada, contrariando 

art. 19-A, I e art.36,§7°, IN 06/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.026900.2015-47 
 Contrato nº 09/2013 - serviços de vigilância . 

Manifestação da Unidade:  “A constatação está prejudicada, pois a época 

do contrato não havia termo de cooperação firmada com o Banco do Brasil, porém 
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informamos que o termo de cooperação técnica já está sendo assinada, sendo que os 

próximos contratos serão cumpridos a exigência de conta vinculada.” 

Análise da AUDIN:  A conta vinculada deve ser providenciada e 

administrada pelo IFMT como mais uma ferramenta para evitar futura responsabilização 

solidária por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados nos 

termos da Súmula nº 331 do TST.  Essa exigência está prevista em Edital e no contrato n. 

09/2013. Apesar de ser apresentado o termo de cooperação técnica N °01/2016 entre o IFMT 

Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva e o Banco do Brasil faz-se necessário a 

apresentação dos comprovantes dos depósitos na conta vinculada. 

Recomendação: Providenciar abertura de conta vinculada, realizar os 

depósitos conforme previsões contratuais, e anexar os comprovantes no processo. 

 

Constatação 7.5. Não comprovação da razão de interesse público decorrente de fato 

superveniente, pertinente e suficiente para justificar a revogação de licitação, contrariando o 

Art. 49 da Lei n.º 8.666. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.000038/2012-08 
Contratação de serviços de manutenção de 

elevador conforme Pregão Eletrônico n.º 

012/2012. 

Não localizamos nos autos do processo, 

documento emitido pela autoridade competente 

justificando a revogação do procedimento 

licitatório em questão. 

Foi emitido o empenho 2012NE800261 em 
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14/08/2012 e anulado por meio do empenho 

2012NE800368 em 30/10/2013. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme, a folha 149 do processo, o 

Diretor de Administração e Planejamento (ordenador financeiro) instruiu o processo 

informando que houve erro na licitação e que a empresa não aceitou prestar o serviço, assim 

anulando o empenho e arquivando o processo no dia 20/08/2012. A anuência do Diretor 

Geral (ordenador de despesa) foi através da abertura do novo processo de licitação para o 

mesmo objeto, processo nº 23194.006155/2012-77, no qual o mesmo autorizou a nova 

contratação no dia 14/09/2012.” 

Análise da AUDIN: Destaca-se que no próprio Art. 49 da Lei n.º8.666, 

fica claro que somente a autoridade competente para a aprovação do procedimento 

licitatório pode revogar o ato por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado. 

Art. 49.  A autoridade competente para a 

aprovação do procedimento somente poderá 

revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

Diante da legislação vigente, a revogação do procedimento licitatório 

somente deve ser efetuada pelo Diretor Geral do Campus pois e quem homologa o ato. 

Neste sentido o campus ao revogar um processo licitatório deve seguir 

rigorosamente as determinações legais, apresentado as razões de interesse público 

devidamente justificado.   

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

35 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2016 
 

 

 

Recomendação: Anexar nos autos do processo n.º 23194.000038/2012-08 

o Termo de Revogação do Processo Licitatório (ou documento equivalente) do Pregão 

Eletrônico n.º 012/2012 conforme art.49 da Lei n.º8.666. 

 

Constatação 7.6. Ausência de projeto básico com detalhamento suficiente do objeto, 

contrariando art.15, V, da IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.002408.2014-03 
Contrato 07/2015 prestação de serviço de limpeza. 

Ausência de planta baixa dos Campi Avançados 

Diamantino e Poconé,  para fundamentar as áreas a 

serem limpas.  

Manifestação da Unidade:  “Apesar da ausência o campus Cuiabá dispõe 

das plantas baixas tendo seu último levantamento datado de 2014, estando disponíveis na 

pasta compartilhada. Quanto ao Campus Avançado Diamantino e Núcleo Avançado de 

Poconé ambos foram passados recentemente a responsabilidade do Campus Cuiabá, não 

sendo disponibilizado as plantas baixas, contudo para fundamentar as áreas a serem limpas a 

Diretoria de Sede do Campus Cuiabá deslocou equipe de servidores para realizar o 

levantamento de m² das áreas a serem limpas. Cabe ressaltar que ainda no ano de 2015 o 

Campus Diamantino passou para responsabilidade da Reitoria, não sendo mais o campus 

Cuiabá quem responde pelos seus contratos.” 

Análise da AUDIN: As plantas baixas apresentadas   pelo campus Cuiabá- 

Cel. Octayde Jorge da Silva constam as descrições em metros quadrados das áreas úteis, 

construídas de cada bloco a serem limpas, justificando a demanda e a quantidade de serviço 

contratado conforme determinação do art.15,V, IN 02/2008, assim satisfazendo a 
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constatação deste campus. Porém, não foram fundamentadas as áreas dos campus Poconé e 

Diamantino.   

Recomendação: Realizar o levantamento junto a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional - Prodin (setor de Engenharia) das metragens das áreas 

correspondentes aos Centro de Referência Poconé e Diamantino para fundamentar a 

demanda com o contratado do serviço de limpeza. 

 

Constatação 7.7. Pagamento de multas de trânsito pelo instituto, sem comprovação de 

instauração de procedimento administrativo para ressarcimento dos valores, contrariando a 

Portaria IFMT nº 864/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.011500.2016-18 
Renovação do licenciamento dos veículos 

oficiais. Conforme fls. 17, 20, 21, 25 e 26, foram 

geradas multas no total de R$ 1.085,39, o qual foi 

pago pela instituição. Porém não foi localizado 

no processo, o ressarcimento dos valores pelos 

infratores. 

Manifestação da Unidade:  “As referidas multas foram recebidas pelo 

campus apenas no momento do pagamento do licenciamento. Assim que recebemos as 

notificações iniciamos o procedimento interno para identificação dos infratores e a 

solicitação do ressarcimento dos valores. Sendo possível identificar os infratores de 2 autos 

de infração. Inclusive sendo ressarcido os valores referentes a infração no valor de R$ 

127,69, recolhido por meio de GRU no dia 03.06.2016. O segundo infrator identificado 

ainda não recolheu a GRU, contudo, caso não o faça nos próximos dias abriremos processo 
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administrativo para tal. As demais multas foram identificadas como ocorridas por motoristas 

de empresas terceirizadas, não sendo possível identificar os causadores.” 

Análise da AUDIN: O pagamento de juros, correção monetária e/ou 

multas, de caráter moratório ou sancionatório, incidentes pelo descumprimento de prazos 

para a satisfação tempestiva de obrigações contratuais, tributárias, previdenciárias ou 

administrativas, oneram irregular e impropriamente o erário com encargos financeiros 

adicionais e desnecessários à gestão pública, contrariando os princípios constitucionais da 

eficiência e economicidade, consagrados nos artigos nºs 37 e 70 da CRFB/1988 e também o 

artigo 4º da Lei nº 4.320/1964; caso ocorram, a Administração deverá satisfazê-los, e, 

paralelamente, adotar providências para a apuração de responsabilidades e ressarcimento ao 

erário, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa competente. As 

multas de trânsito aplicadas a veículos públicos são de responsabilidade do condutor. Se, em 

razão da inadimplência do devedor e do princípio da continuidade do serviço público, a 

administração for compelida a pagá-la, deverá, em ato contínuo, mover ação de 

ressarcimento em desfavor do condutor, a fim de resguardar o erário. A informação da 

unidade de que não é possível identificar os terceirizados causadores das multas, corrobora 

sua fragilidade no controle interno em gerenciar sua frota e o controle de bordo dos 

motoristas, visto que são feitos em controles manuais (cadernos). Ressalta-se a importância 

em o campus começar a utilizar o Módulo Frota do sistema SUAP, onde apresenta um 

controle dos veículos de modo mais efetivo, sendo possível identificar quem foi a pessoa 

responsável pela utilização de um veículo específico. Atualmente todos os campi do IFMT 

se encontram obrigados a cumprir a Portaria IFMT nº 864/2015, que regulamenta o uso de 

veículos oficiais no IFMT. O art. 19 informa que o controle dos veículos será realizado pelo 

SUAP, no entanto a unidade não cumpre até hoje esta normativa. Ademais, cabe aos 

gestores o acompanhamento periódico da sua frota, a fim de verificar a incidência de multas. 

Tal procedimento pode ser acompanhado inserindo os dados da placa e o nº Renavam dos 

veículos no site do Detran - MT <http://www.detran.mt.gov.br/>, no site da Prefeitura de 
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Cuiabá - MT <http://consultapublica.cuiaba.promultonline.com.br/>, no site do 

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - Dnit 

<http://infracoes.dnit.gov.br/dnitcidadao/login> e no site da Polícia Rodoviária Federal - 

PRF <https://www.prf.gov.br/portal/multas-e-infracoes/consulta-de-multas-nada-consta>, 

confrontando com o controle de bordo dos motoristas no dia da infração de trânsito. Diante 

da manifestação da unidade, informando que só foi possível identificar 2 condutores, sendo 

ressarcidos R$ 127,69, restando ainda R$ 957,70, faz-se necessário ainda abertura de 

procedimento administrativo para identificação e responsabilização dos demais condutores 

infratores. Caso não seja possível identificá-los, cabe aos gestores responsáveis ressarcirem 

o montante não atribuído aos infratores. 

Recomendação 1: Aprimorar o controle de bordo dos veículos, 

cadastrando todos motoristas, com no mínimo: nome completo, número do CPF, contato 

telefônico e contato residencial. 

Recomendação 2: Implementar e efetivar a utilização do sistema 

SUAP/módulo FROTA, evidenciando os registros adequados nas fichas de entrada e saída 

de veículos, conforme Portaria IFMT nº 864/2015. 

Recomendação 3: Orientar os motoristas sobre os deveres e 

responsabilidades contidas na Portaria IFMT nº 864/2015. 

Recomendação 4: Promover o ressarcimento ao erário do valor de 

R$957,70, referentes à multas de trânsitos pagas pelo IFMT - Campus Cuiabá, a ser 

ressarcido pelos motoristas infratores, ou, caso não localizá-los, pelos gestores. 

Recomendação 5: Anexar ao Processo nº 23194.011500.2016-18, e nos 

processos futuros em que ocorram o pagamento de multas de trânsito pelo IFMT, os 

procedimentos administrativos de identificação dos infratores e do ressarcimento ao erário. 

Constatação 7.8. Ausência do relatório de fiscal de contrato, contrariando art.67  § 1°, Lei 

8.666/93. 
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Processo n. º Descrição 

➢ 23194.026900.2015-47 
Serviço de Vigilância - Contrato 09/2013. 

➢ 23194.002408.2014-03 
Serviço de Limpeza - Contrato 07/2015. 

Manifestação da Unidade:  “Os fiscais de contratos já foram notificados 

para que realizem mensalmente o relatório de fiscalização, visto que a constatação está 

prejudicada para processos anteriores.”  

Análise da AUDIN: A exigência legal é de que haja por parte da 

administração um representante designado como fiscal de contrato, e desta forma registre se 

os serviços contratados estão em conformidade com o contrato. A adoção dos acordos de 

níveis de serviço pode servir para fins de registro da verificação da conformidade da 

execução com o estabelecido no contrato, servindo também como prova e embasamento nos 

casos de  glosa da nota fiscal e de aplicação de sanções.  

Recomendação:  Adotar rotinas de procedimento, utilizar check lists e 

implementar os acordos de níveis de serviço conforme previstos em edital. 

 

Constatação 7.9. Divergência entre a contratação da prestação do serviço e a sua efetiva  

execução, em desacordo aos item 6.2 e 6.3 do Termo de Referência, anexo ao Contrato 

09/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.000830.2016-88 
O valor mensal do contrato é de R$ 47.814,56, 

referente a 3 postos diurnos e 4 postos 

noturnos, sendo armados no período noturno e 
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nos finais de semana. Constam pagamentos 

mensais no valor de R$ 47.814,56, conforme 

NF 584, porém durante visita in loco ao 

campus foi realizada entrevista, na qual foi 

informada a prestação do serviço de vigilância 

armada apenas aos finais de semana e feriados.  

Manifestação da Unidade:  “ O fiscal do contrato informa que descorda 

de tal fato, pois frequentemente faz este acompanhamento, contudo, considerando que 

ultimamente tem ocorrido muita troca de vigilantes pode a informação não ser consolidada. 

Entretanto, diante do constatação o Fiscal do contrato encaminhou pedido de esclarecimento 

e documentos comprobatórios para empresa por meio do Oficio 023/2016/DS - FISCAL 

CONTRATO 09/2016, anexo a pasta compartilhada, contudo até o momento a empresa não 

respondeu, sendo que o prazo para tal resposta se encerrou no dia 04/08/2016. Diante da não 

resposta da empresa o fiscal do contrato solicitou a notificação, penalização e o 

encerramento do contrato, considerando já ter sido notificada outras vezes.  Entretanto, 

assim que recebidos os documentos serão encaminhadas as providências cabíveis.” 

Análise da AUDIN: A escolha de portar arma, e em que horários, deve ser 

do contratante, uma vez que onera o contrato de vigilância e também devem ser 

considerados eventuais riscos que a vigilância armada pode causar aos servidores, alunos e 

público externo. O Gestor para iniciar processo licitatório de serviço de vigilância realiza 

um estudo da necessidade do campus e conclui pela segurança desarmada e/ou armada.  

Entretanto, os vigilantes que prestam serviço no campus Cuiabá não estão portando tais 

armas nos horários definidos pela contratante, conforme entrevista realizada pela equipe da 

AUDIN , em que a líder de equipe informou que as armas estavam sendo utilizadas apenas 

finais de semana e feriados, pelo receio de já terem sido assaltados.  Sendo assim, o fiscal de 

contrato deve exigir dos vigilantes o uso da arma nos horários definidos, ou glosar os dias 
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em que não tiverem acesso às mesmas, ou por fim, rescindir o contrato após 

descumprimento das notificações. 

Recomendação 1: Realizar os levantamentos das demandas de acordo 

com a  realidade do campus na fase interna da licitação, para que haja clareza nas definições 

das regras do edital, privilegiando o planejamento e a efetividade. 

Recomendação 2: Adotar check list e rotinas para acompanhar a 

fiscalização dos contratos de vigilância. 

Recomendação 3: Exigir da contratada que oriente os vigilantes sobre a 

localização das armas e em que situações e horários devem portá-las. 

 

Constatação 7.10. Falha na elaboração da planilha de custo, contrariando inciso XII ,anexo 

I da IN SLTI 06/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.002408.2014-03 
Contrato 07/2015 prestação de serviço de 

limpeza. 

Previsão de item em duplicidade: Consta na 

planilha de custos e formação de preços, 

módulo 2 “Benefícios mensais e diários”, das 

planilhas referentes ao campus Cuiabá e aos 

campi avançados Poconé e Diamantino, o item 

seguro de vida (pág: 1125). Todavia, o custo 

referente ao seguro de vida já faz parte da 
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composição do item previsto no módulo 2 

“Benefícios mensais e diários”, item H 

(PCMSO), conforme previsto na cláusula 

trigésima sétima, parágrafo primeiro, da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2015 da 

categoria. 

➢ 23194.002408.2014-03 
Contrato 07/2015 prestação de serviço de 

limpeza. 

Consta na planilha de custo e formação de 

preços, módulo 3 “insumos diversos”, das 

planilhas referentes ao campus Cuiabá e aos 

campi avançados Poconé e Diamantino, o item 

depreciação (pág; 1126); todavia, não foi 

demonstrado quais são os equipamentos a 

depreciar nem o cálculo para definição do valor 

da depreciação. 

Manifestação da Unidade:  “A empresa está sendo notificada para a 

regularização do processo.” 

Análise da AUDIN: A duplicidade do item seguro de vida na planilha de 

custo e formação de preço onera o preço mensal. Desta forma a administração deverá 

notificar a contratada e dar prazo para a correção do presente item e assim não gere prejuízo 

ao ente público. Quanto ao cálculo da depreciação deverá ser apresentada demonstração 

sobre os bens que estão sendo utilizados na prestação do serviço no instituto e as alíquotas 

aplicadas. A análise da planilha de custo deverá ser realizada pelo pregoeiro durante a 

licitação, confrontando os dados apresentados nas propostas com as legislações vigentes, 
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instruções normativas e convenções coletivas dos serviços requisitados antes da 

homologação. 

Recomendação 1 : Notificar o fornecedor com prazos para cumprimento 

das correções do item seguro de vida na planilha de custo e esclarecimento do cálculo da 

depreciação. 

Recomendação 2: Revisar as planilhas de custos na fase de análise da 

proposta da licitação e nas repactuações dos preços. 

 

8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 9.1. O registro dos bens do Patrimônio no SUAP não representam a situação 

real dos bens permanentes do campus, em desacordo com o art. 94 da Lei 4.320/64, c/c com 

os itens 8, 8.1 e 8.2 da IN SEDAP nº 205/88. 

Manifestação da Unidade:  “Situação será resolvida assim que os 

trabalhos da comissão de desfazimento finalizar e iniciar os trabalhos da Comissão de 

Inventário” 

Análise da AUDIN: A correta e adequada escrituração contábil, registro e 

controle dos bens patrimoniais da unidade é essencial para que o Balanço Patrimonial da 

Unidade reflita adequadamente a sua situação patrimonial, conforme art. 94 da Lei 4.320/64, 

bem como a necessidade da implementação de controles internos com a finalidade de 

assegurar a devida preservação dos bens móveis da unidade. A existência de saldos 
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inconsistentes nas contas de bens permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é 

motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela 

reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis. 

Recomendação 1: Estruturar o setor de Patrimônio do Campus, dotando 

de recursos humanos e materiais para o efetivo controle patrimonial. 

Recomendação 2: Providenciar a elaboração do inventário do campus. 

 

Constatação 9.2. Bens permanentes localizados em locais diversos dos informados no 

Inventário de Patrimônio do Campus, em desacordo ao art. 94 da Lei nº 4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “Grande parte dos bens são deslocados de 

ambientes sem prévio conhecimento da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. Pela 

dimensão da unidade, servidores e/ou estudantes movem os bens para outros setores/salas e a 

Coordenação não tem meios tecnológicos ou de pessoal para acompanhar a instituição 

inteira. A providência que estamos implementando é pela responsabilização. 

Contextualizando: Assim que um bem chega a Coordenação é realizado o lançamento em 

sistema, carga e emissão de número de patrimônio e ao entregar no ambiente de serviço 

também é cobrado a assinatura em termo de responsabilidade pelos bens, caso ocorra 

vistoria por parte da Coordenação e/ou em futuras auditorias a localização diversa do 

inventário, encaminharemos para responsabilização do servidor constante no termo de 

responsabilidade através de sindicância e/ou procedimento administrativo” 

Análise da AUDIN: A unidade deve providenciar a implementação de 

controles internos com a finalidade de assegurar a devida preservação e localização efetiva 

dos bens patrimoniais, em atendimento ao art. 94 da Lei 4.320/64. O registro dos bens no 

sistema de patrimônio do campus se encontra desatualizado e, conforme informado pela 

unidade, os bens registrados são movimentados pelos servidores sem anuência dos 

responsáveis pelo patrimônio do campus, dificultando ainda mais os trabalhos dos 
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servidores. Foi verificado ainda que não foi feita transferência de responsabilidade de alguns 

bens de posse de servidor que foi desvinculado do cargo/ função. Diante da manifestação da 

unidade, mantém-se a constatação para acompanhamento das providências. 

Recomendação 1: Atualizar os registros dos bens móveis no SUAP a fim 

de assegurar a devida preservação e localização dos bens. 

Recomendação 2: Promover a transferência de responsabilidade de bens 

de posse de servidores que foram desvinculados de cargos ou funções, responsáveis pelos 

bens. 

Recomendação 3: Promover capacitação/ orientação aos servidores 

detentores de cargos ou funções responsáveis pelos bens dos setores, a fim de que se 

conscientizem e se responsabilizem pelos bens em sua responsabilidade, bem como outras 

orientações da IN SEDAP nº 205/88. 

 

Constatação 9.3. Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo aos 

itens 8.1 e 8.4 da IN SEDAP nº 205/88. 

   Manifestação da Unidade: “Informamos que pela particularidade centenária 

e de enorme proporções estruturais do Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva a 

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio tomou por medida primaria a condução da 

realização do saneamento / desfazimento de materiais, ação esta implementada através da 

Portaria do Gabinete do Diretor nº 224 de 17 de junho do corrente ano que instituiu a 

Comissão para Avaliação de Reaproveitamento, Movimentação, Alienação e outras formas 

de desfazimento de material de consumo e/ou permanente do Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva". E que após conclusão dos trabalhos da Comissão em questão, solicitaremos 

a constituição de uma Comissão para realização do levantamento anual de bens” 

Análise da AUDIN: O Inventário físico é o instrumento de controle para a 

verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

46 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2016 
 

 

 

materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá permitir, dentre outros: a) o 

levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas 

necessidades de manutenção e reparos; e b) a constatação de que o bem móvel não é 

necessário naquela unidade. Conforme orientado pela IN/SEDAP nº 205/88 as comissões 

especiais de Inventário deverão ser constituídas de, no mínimo, três servidores do órgão ou 

entidade, e serão instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade 

equivalente e, no caso de impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele 

estiver subordinado. Apesar de que o procedimento de desfazimento deve ser realizado após 

identificação dos bens que não são mais necessários à unidade, através do inventário, o 

campus vêm encontrando dificuldades ao longo dos anos pela alta rotatividade dos 

servidores lotados no setor de patrimônio, ausência de adequação de pessoal em relação a 

força de trabalho do setor e fragilidade nos recursos tecnológicos empregados. Diante da 

manifestação em que estão priorizando o procedimento de desfazimento dos bens da 

unidade e que após será constituída a comissão para levantamento dos bens, mantém-se a 

constatação para acompanhamento das providências. 

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual 

dos bens da unidade. 

 

Constatação 9.4. Não cumprimento do prazo de encaminhamento mensal do RMB, até o 5º 

dia útil do mês subsequente ao de referência, ao setor de contabilidade para a conciliação 

dos saldos no Siafi, conforme dispõe os itens 2.2 e 2.3 do procedimento 021101 do Manual 

Siafi - IN STN nº 833/2011. 

Manifestação da Unidade:  “O Relatório de Movimentação de Bens 

Móveis - RMB ficaria prejudicado sem a realização do Inventário e o seu envio seria 

abstrato, tendo em vista que não transmitiria a realidade da movimentação de bens. Logo, 

estamos aguardando a finalização dos trabalhos da Comissão de Desfazimento para que 
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inicie os trabalhos da Comissão de Inventário para que assim o RMB seja de fato algo 

concreto. Em tempo, é salutar destacar que pela quantidade de bens e pelo espaço a 

disposição para organização dos lotes o desfazimento tem uma previsão de 

aproximadamente 5 meses para conclusão.” 

Análise da AUDIN: Conforme dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01 c/c o 

art. 3º, V, do Decreto n º 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade tem por finalidade, 

utilizando as técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração e 

evidenciar a situação patrimonial do ente público e suas variações, decorrentes ou não da 

execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais. Conforme procedimento 

021101 do Manual Siafi, instituído pela IN STN nº 833/2011, as unidades deverão 

encaminhar os Relatórios de Movimentação de Almoxarifado e de Bens ao setor de 

contabilidade da unidade, até o 5 (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, 

juntamente com cópias dos Termos de Remanejamento (de Cessão, de Transferência e de 

Doação), para que este setor proceda mensalmente à conciliação dos saldos apontados nos 

RMA e RMB com os saldos existentes no SIAFI. Apesar de que o procedimento de 

desfazimento deve ser realizado após identificação dos bens que não são mais necessários à 

unidade, através do inventário, o campus vêm encontrando dificuldades ao longo dos anos 

pela alta rotatividade dos servidores lotados no setor de patrimônio, ausência de adequação 

de pessoal em relação a força de trabalho do setor e fragilidade nos recursos tecnológicos 

empregados. Diante da manifestação em que estão priorizando o procedimento de 

desfazimento dos bens da unidade e que após será constituída a comissão para levantamento 

dos bens, mantém-se a constatação para acompanhamento das providências. 

Recomendação 1: Estruturar o setor de Patrimônio do Campus, dotando 

de recursos humanos e materiais para o efetivo controle patrimonial. 

Recomendação 2: Encaminhar o RMB da unidade ao setor de 

contabilidade, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, juntamente com 

cópias dos Termos de Remanejamento (de Cessão, de Transferência e de Doação), para que 
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este setor proceda mensalmente à conciliação dos saldos apontados no RMB com os saldos 

existentes no SIAFI. 

 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 10.1. Não utilização do sistema SUAP/módulo FROTA, em desacordo com a 

portaria 864/2015/IFMT, conforme documentação disponibilizada para análise - o controle 

de saída de veículo é efetuado por meio de planilhas eletrônicas e o abastecimento 

controlado pelo sistema Good Card. 

Manifestação da Unidade:  “Iniciamos a implantação plena do módulo 

FROTA para controle de abastecimento e ainda, de saída de veículo e abastecimento. 

Contudo para efetiva utilização desta funcionalidade, principalmente da ferramenta de 

controle de saída de veículos, é necessário a capacitação dos setores solicitantes, o que está 

em andamento, devendo estar em efetiva utilização ainda no segundo semestre de 2016, 

destaca-se ainda, os controles de saída são realizados por meio de registro no boletim de 

trafego diário, onde são registradas os dados do odômetro do veículo, hora de saída, hora de 

chegada, destino, usuário (setor solicitante) e motorista (assinatura do motorista). Quanto ao 

controle de abastecimento, utilizamos mais o sistema Good Card, por ser mais completo em 

seu registro de informações, tendo em seu relatório o volume abastecido, o custo de 

abastecimento, o custo unitário do combustível, quilometragem percorrida, bem como, já 

disponibiliza a média de consumo do veículo, conforme seu modelo.” 

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, 

tendo em vista a obrigatoriedade de utilização do sistema prevista na portaria 

864/2015/IFMT, bem como as boas práticas de controle interno. Ressaltamos que a 

operacionalização do módulo FROTA é simples e prática, trazendo facilidades para o 
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trabalho do servidor responsável. A fragilidade apontada nessa constatação deu origem, 

inclusive, à Constatação 7.8 deste Relatório de Auditoria. 

Recomendação: Efetivar o devido controle de veículos do campus por 

meio do SUAP - Módulo FROTA. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no planejamento das compras do Campus. 

Causa 2: Não utilização do sistema SUAP/módulo Frota.  

Causa 3: Fragilidade no gerenciamento do saldo de restos a pagar não 

processados. 

Causa 4: Fragilidade no recolhimento tempestivo de tributos. 

Causa 5: Fragilidade nos controles gerenciais contábeis e de 

conformidade. 

Causa 6: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus. 

Causa 7: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

Causa 9: Fragilidade na concessão de diárias e passagens para viagens 

internacionais. 

                         Causa 10: Fragilidade na prestação de contas referente a ajuda de custo 

                         Causa 11: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nas 

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para saneamento de 
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todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não 

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

as inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

que tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados para sanear as 

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

recomendações descritas neste relatório de auditoria, serão acompanhadas ao longo do 

exercício por esta Auditoria Interna do IFMT, através do plano permanente de providências. 

 

Cuiabá, 29 de agosto de 2016. 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
 

Renata Bueno Contrera Coord. de Auditoria na 

Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços 
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ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS CUIABÁ ANO 2015 

Ite

m 

M

L 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

1 8 
23188.021221.2015-

61 

23188.021221.2015-

61 

***.842.191-** R$124,32 R$124,32 

***.587.521-** R$171,36 R$171,36 

2 8 
23188.029876.2015-

87 

23188.029876.2015-

87 
***.768.307-20** R$3.500,00 R$10.859,40 

3 8 
23194..032740.2015-

75 

23194.038417.2015-

13 
158333 R$349.400,00 R$25.000,00 

4 8 -8 
23194.037081.2015-

63 
158333 R$18.900,00 R$0,00 

5 8 
23194.032057.2015-

38 

23188.035815.2015-

59 
158333 R$10.000,00 R$10.000,00 

6 7 
23194.027060.2015-

30 

23194.029200.2015-

12 
***.294/0001-** 

R$2.490,00 R$0,00 

23194.027060.2015-

30 
R$2.490,00 R$2.490,00 

7 12 
23194.002408.2014-

03 

23194.002408.2014-

03 
***.840/00001-** R$196.682,26 R$268.189,44 

8 7 
03001.000047.2014-

65 

23194.037389.2015-

17 
158333 R$8.528,43 R$8.528,43 

9 12 
23194.006155/2012-

77 

23194.006155/2012-

77 
***.789/0001-** 

R$9.190,98 R$3.212,00 

23194.002534.2013- R$ - R$0,00 
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79 

23194.006294.2015-

43 
R$ - R$0,00 

23194.037101.2015-

04 
R$ - R$0,00 

23194.011732.2014-

12 
R$ - R$0,00 

23194.027486.2015-

93 
R$9.190,98 R$9.190,98 

23194.002765.2016-

25 
R$ - R$0,00 

23194.005947.2016-

58 
R$ - R$9.561,00 

23194.001539.2014-

65 
R$ - R$0,00 

13 8  
23194.000198.2015-

91 
***.209.211-** R$ - R$8.000,00 

14 12  
23194.005127.2015-

85 
158333 R$ - R$12.000,00 

15 8  
23194.003257.2015-

83 
158333 R$ - R$15.000,00 

16   
23194.002515.2015-

12 
***.277.148-** R$ - R$0,00 

17 7  
23194.027107.2015-

65 
***.294/0001-** R$ - R$2.490,00 

18 7  
23194.027134.2015-

38 
***.294/0001-** R$ - R$2.490,00 
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19 7  
23194.004911.2016-

57 
***.581/002-** R$ - R$0,00 

20 7  
23194.003944.2016-

80 
***.581/002-** R$ - R$35.000,00 

21 8  
23194.024386.2015-

13 
158333 R$ - R$50.000,00 

22 8  
23188.006617.2016-

69 
158333 R$ - R$6.881,44 

       

       

PROCESSOS ANALISADOS CUIABÁ ANO 2016 

Ite

m 

M

L 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

 8 -8 -8 170502 R$332,10 R$332,10 

 8 -8 -8 170502 R$1.180,88 R$1.180,88 

 8 -8 -8 170502 R$489,90 R$489,90 

1 8 
23194.006037.2016-

92 

23194.006037.2016-

92 

158333 R$1.733,58 R$1.733,58 

158333 R$1.346,86 R$1.346,86 

158333 R$667,74 R$667,74 

158333 R$2.169,84 R$2.169,84 

158333 R$135,36 R$135,36 

158333 R$1.263,58 R$1.263,58 

2 8 23194.010534.2016- 23194.010534.2016- ***57420*** R$472,38 R$157,46 
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95 95 

3 8 
23194.011500.2016-

18 

23194.011500.2016-

18 
***7415000*** R$3.277,56 R$6.540,25 

4 12 
23194.002963.2010-

01 

23194.002963.2010-

01 

***.580/0001-** 

R$3.616,44 R$13.027,34 

23194.005743.2016-

17 
R$ - R$0,00 

23194.012606.2016-

39 
R$ - R$0,00 

5 12 
23194.004435.2013-

21 

23194.004435.2013-

21 
***.257/0001-** R$191.258,24 R$717.395,04 

6 7 
23194.002838.2016-

89 

23194.002838.2016-

89 
***5810001** R$63.960,75 R$25.000,00 

23194.008128.2016-

62 
***5810001** R$104.332,23 R$150.000,00 

7 6 
23194.001287.2016-

36 

23194.001287.2016-

36 
***.580/0001-** R$3.991,00 R$7.900,00 

8 6 
23194.004659.2016-

86 

23194.004659.2016-

86 
***29910001** R$5.580,00 R$2.790,00 

9 6 
23194.010375.2016-

29 

23194.010375.2016-

29 
***22370004** R$10.800,00 R$5.400,00 

10 6 
23194.010526.2016-

49 

23194.010526.2016-

49 
***44500001** R$9.868,00 R$4.934,00 

11 6 
23194.012920.2016-

11 

23194.012920.2016-

11 
***586282** R$5.000,00 R$3.000,00 

12 8 
23188.006617.2016-

69 

23188.006617.2016-

69 
158333 R$19.805,12 R$8.257,73 

13 8 
23194.001583.2016-

37 

23194.006089.2016-

69 
158333 R$5.000,00 R$1.250,00 
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14 8 
23194.006035.2016-

01 

23194.007664.2015-

41 
158333 R$5.400,00 R$0,00 

15 8 
23194.001539.2016-

27 

23194.001539.2016-

27 
158333 R$24.013,35 R$24.013,35 

16 7 
03001.000047.2014-

65 

23194.012936.2016-

24 
191 R$4.344,42 R$10.000,00 

17 7  
23194.004911.2016-

57 
***.581/002-** R$ - R$0,00 

18 7  
23194.003944.2016-

80 
***.581/002-** R$ - R$35.000,00 

19 7  
23194.016086.2016-

33 
***.581/002-** R$ - R$0,00 

20 6  
23194.009008.2016-

82 
***.580/0001-** R$ - R$8.000,00 

21 12  
23194.000038.2012-

08 
***.075/0001-** R$ - R$3.212,00 

22 8  
23194.038417.2015-

13 
***.317/0001-** R$ - R$25.000,00 
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