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Relatório de Auditoria nº 20/2015 

 

 

 

Unidade Auditada: Campus Cuiabá - Bela Vista 

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Diretora Geral 

Ordem de Serviço: 11/2015 

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

OBS: Foram registradas dificuldades para análise dos processos referentes à licitação, 

contrato e repactuação do serviço de conservação e limpeza (Contrato nº 03/2013), 

conforme relatado na Constatação 11.1. 

Justificativa acatada quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n. 

17/2015: 1.2; 1.3 (quanto ao serviço de limpeza); 1.4; 3.1; 3.2; 5.4.2; 8.1; 9.1 (Processo n. 

23190.034540/2014-04); 9.3; 9.4; 11.3 (quanto à Nota Fiscal 210); 11.5 (quanto à locação 

de ônibus e serviço de agenciamento de viagens); 11.8; 11.12; 11.13; 11.15; 11.16; 11.17; 

11.18; 11.20. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 20/2015 

 

 

Senhor Gestor,  

 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente 

aos exercícios de 2014 (maio a dezembro) e 2015 (janeiro a abril), apresentamos a Nota de 

Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2015, realizadas 

pelo Campus Bela Vista, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 
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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. Cartão de pagamento do Governo Federal; 

3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.5. Acompanhamento da receita; 

3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. 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. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

6.4. Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da 

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

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 
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I – ESCOPO DO TRABALHO 

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. 

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 de Administração e 

Planejamento e Diretor de Ensino, fiscal de contratos de serviços terceirizados, 

Coordenador de Gestão de Pessoas além de visitas aos setores de almoxarifado e 

patrimônio, e entrevistas com funcionários terceirizados e alunos dos cursos de Química - 

técnico subsequente e Gestão Ambiental - Tecnologia. 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, consultas ao SIAFI, SICAF, SIMEC, 

SPIUNET, COMPRASNET, SCDP, reunião com a equipe do Departamento de 

Administração e Planejamento e Diretoria de Ensino do campus, com os responsáveis pelo 

almoxarifado, patrimônio, PRONATEC e transporte, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

17/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs 
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em 17/08/2015. Após análise das 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 

➢ 23190.027719/2014-15 
Locação de ônibus. Ausência de numeração 

de páginas. 

➢ 23190.000955/2014-86 

➢ 23190.006171/2014-61 

➢ 23190.009914/2014-55 

➢ 23190.013575/2014-10 

➢ 23190.017545/2014-74 

➢ 23190.023591/2014-11 

➢ 23190.024511/2014-36 

➢ 23190.036453/2014-93 

➢ 23190.000873/2015-12 

➢ 23190.003975/2015-90 

➢ 23190.008798/2015-38 

➢ 23190.003972/2015-56 

Serviço de limpeza - Contrato nº 03/2013: 

1. 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.  

2. Ausência de numeração de páginas. 

3. Existência de mais de um processo, 

com numerações distintas, no interior 

de uma só capa.    

 

➢ 23190.032927.2014-28 

    

   

Adesão ao Pregão 01/2014 – UASG 158335. 

Serviço de vigilância patrimonial (diurno e 

noturno). Documentos arquivados fora da 
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ordem cronológica e sequencial, conf. fl. 54, 

documentos de pagamento referentes aos 

meses de dezembro, março e junho 

arquivados no processo 23190.001270.2015-

38; documentos de pagamento dos meses 

fevereiro, abril, maio no processo 

23190.006608.2015-48.  

➢ 23190.001286/2011-17 (Volume II) 

➢ 23190.002448/2014-87 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.009460/2014-12 

➢ 23190.012985/2014-35 

➢ 23190.016958/2014-31 

➢ 23190.018650/2014-21 

➢ 23190.022226/2014-81 

➢ 23190.026449/2014-17 

➢ 23190.028842/2014-45 

➢ 23190.032902/2014-24 

➢ 23190.036309/2014-57 

➢ 23190.000878/2015-45 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.006605/2015-12 

Serviço de apoio administrativo - Contrato nº 

04/2012: 

1. 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.  

2. Ausência de numeração de páginas. 

3. Existência de mais de um processo, 

com numerações distintas, no interior 

de uma só capa.  

➢ 23190.008217/2014-87 

➢ 23190.014869/2014-51 

➢ 23190.019312/2014-14 

➢ 23190.017627/2014-19 

➢ 23190.031650/2014-16 

Serviço de agenciamento de viagens - 

Participação em pregão eletrônico nº 01/2014 

UASG 158144 - Contrato nº 03/2014: 

4. Abertura de mais de um processo para 

um mesmo objeto contratado, em 
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➢ 23190.027366/2014-45 

➢ 23190.020908/2014-59 

➢ 23190.024761/2014-76 

➢ 23190.003660/2015-42 

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.  

5. Ausência de numeração de páginas. 

6. Existência de mais de um processo, 

com numerações distintas, no interior 

de uma só capa.  

➢ 23190.00002487/2013-01 
Aquisição de Uniformes Mulheres Mil - 

Pregão eletrônico n. 19/2013: 

1. Ausência de preenchimento do campo 

“Controle de verba” no formulário de 

requisição (fls. 01). 

2. Ausência de assinaturas e rubricas dos 

responsáveis no Edital e anexos (fls 

S/N). 

3. Ausência de numeração das páginas 

(após a fl 118). 

4. Ausência de extratos de aviso de 

licitação, do resultado e das ARPs. 

5. Ausência de Ata de realização do 

pregão, das Atas de Registro de Preço, 

da ordem de fornecimento dos itens 

licitados. 

6. Ausência da documentação de 

habilitação dos vencedores, da 

Adjudicação e Homologação do 

Gestor. 
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7. Ausência de ordem de fornecimento 

dos itens licitados e entregues no 

campus. 

Manifestação da Unidade:  “No que se refere a constatação 1.1, temos 

as seguintes justificativas/providências já formalizadas. 

- Locação de ônibus - 

Tal erro material já foi sanado mediante a numeração do referido 

processo. Tal inconsistência originou ainda o Memorando Circular n°…. recomendando 

ao setor de protocolo e as Coordenações atentarem para abertura de apenas um processo 

por objeto e proceder a continuidade da numeração das páginas sempre que for tramitar o 

mesmo para outro setor. 

Serviço de Limpeza - Contrato n. 03/2013 - 

No que se refere a abertura de mais de um processo com o mesmo 

objeto, trata-se de erro material oriundo de equivocada interpretação das orientações 

emanadas dos órgãos de controle já corrigida no início do ano de 2015, onde pode se 

verificar que no processo 23190.003975/2015-90 constam todas as NFs, os comprovantes 

de regularidade e os comprovantes de pagamento, ordenados mês a mês no ano de 2015 

No que se refere aos processos n°. 23190.023591/2014-11, 

23190.017545/2014-74, 23190.024511/2014-36, 23190.036453/2014-93 e 

23190.000873/2015-12, todos abertos com a finalidade de arquivamento de Notas fiscais, 

comprovantes de regularidade e comprovantes de pagamento foram arquivados 

(certificado e justificado via SUAP), sendo todo seu conteúdo transferido para o primeiro 

processo aberto com essa finalidade, qual seja o 23190.000955/2014-86, único onde 

constam as referidas NFs pela ordem mensal dos pagamentos referentes ao serviço 

prestado no ano 2014. 

Tal inconsistência originou ainda o Memorando Circular n°….. 

recomendando ao setor de protocolo e as Coordenações atentarem para abertura de 
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apenas um processo por objeto e proceder a continuidade da numeração das páginas 

sempre que for tramitar o mesmo para outro setor. 

Adesão ao Pregão 01/2014 - UASG 158335 - 

No que se refere ao processo 23190.032927/2014-28, por ora, deixamos 

de acatar as constatações haja vista que o mesmo se encontra devidamente numerado e 

sua documentação se encontra arquivada na ordem cronológica da ocorrência dos fatos. 

Sendo o caso de detalhamento e explicações por esta AUDIN, solicitamos esclarecer 

melhor o evento apontado. 

No que se refere a abertura de mais de um processo com o mesmo 

objeto, trata-se de erro material oriundo de equivocada interpretação das orientações 

emanadas dos órgãos de controle. 

No que se refere aos processos n°. 23190.001270/2015-38 

e23190.006608/2015-48, ambos abertos com a finalidade de arquivamento de Notas 

fiscais, comprovantes de regularidade e comprovantes de pagamento, informamos que o 

segundo fora arquivado (certificado e justificado via SUAP), sendo todo seu conteúdo 

transferido para o primeiro processo, único onde constam as referidas NFs pela ordem 

mensal de pagamento do ano 2015. 

Tal inconsistência originou ainda o Memorando Circular n°…... 

recomendando ao setor de protocolo e as Coordenações atentarem para abertura de 

apenas um processo por objeto e proceder a continuidade da numeração das páginas 

sempre que for tramitar o mesmo para outro setor. 

contrato n. 04/2012 - Apoio Administrativo - 

No que se refere a abertura de mais de um processo com o mesmo 

objeto, trata-se de erro material oriundo de equivocada interpretação das orientações 

emanadas dos órgãos de controle. 

No que se refere aos processos n°. 23190.002703.2015-72 e 

23190.006605.2015-12, ambos abertos com a finalidade de arquivamento de Notas fiscais, 
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comprovantes de regularidade e comprovantes de pagamento, informamos que o primeiro 

fora arquivado (certificado e justificado via SUAP), sendo todo seu conteúdo transferido 

para o segundo processo, único onde constam as referidas NFs pela ordem mensal de 

pagamento do ano 2015. 

No que se refere ao processo 23190.001286/2011-17, informamos que os 

processos 23190.001434/2013-65 (repactuação), 23190.001698/2013-19 (aditivo prazo), 

23190.002448/2014-87 (repactuação) foram desmembrados por se tratarem de objetos 

distintos (acessórios a contratação). 

Da mesma forma os processos 23190.009460/2014-12, 

23190.012985/2014-35, 23190.016958/2014-31, 23190.018650/2014-21, 

23190.022226/2014-81, 23190.026449/2014-17, 23190.028842/2014-45, 

23190.032902/2014-24, 23190.036309/2014-57 e 23190.000878/2015-45 _todos 

referentes ao arquivamento de Notas Fiscais, comprovantes de regularidade e 

comprovante de pagamento_ foram desmembrados, tiverem seu conteúdo ordenadamente 

(mês a mês) transferidos para único processo qual seja 23190.002448/2014-87 (por se 

tratarem do mesmo objeto) que foi renumerado e foram posteriormente arquivados. 

Tal inconsistência originou ainda o Memorando Circular n°….. 

recomendando ao setor de protocolo e as Coordenações atentarem para abertura de 

apenas um processo por objeto e proceder a continuidade da numeração das páginas 

sempre que for tramitar o mesmo para outro setor. 

Serviço de Agenciamento de viagens - Pragão n. 01/2014 - contrato n. 

03/2014 

No que se refere a abertura de mais de um processo com o mesmo objeto 

e a ausência de numeração nos processos, trata-se de erro material oriundo de 

equivocada interpretação das orientações emanadas dos órgãos de controle, além de 

insuficiência de mão de obra disponível para autuação e organização dos processos em 

tempo hábil. 
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No que se refere ao processo n°.23190.014869/2014-51, aberto com a 

finalidade de arquivamento de Notas fiscais, comprovantes de regularidade e 

comprovantes de pagamento, desmembrado do processo 23190.008217/2014-87 (cujo 

objeto é a contratação e as ocorrências contratuais). O processo 23190.031650.2014 foi 

arquivado junto ao SUAP e seus documentos foram transferidos para o processo 

23190.014869/2014-51, cujo objeto é mesmo (qual seja o arquivamento das Notas Fiscais, 

certidões de regularidade e comprovantes de pagamentos relativos aos serviços prestados 

em 2014). 

Tal inconsistência originou ainda o Memorando Circular n°. 

recomendando ao setor de protocolo e as Coordenações atentarem para abertura de 

apenas um processo por objeto e proceder a continuidade da numeração das páginas 

sempre que for tramitar o mesmo para outro setor”. 

Análise da AUDIN: Em relação aos processos de locação de ônibus, 

serviços de apoio administrativo, serviço de limpeza e serviço de agenciamento de viagens: 

os processos, de forma geral, referentes à contratação e pagamento de serviços de natureza 

contínua 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, sem 

necessidade de abertura de novo processo com numeração diferente do 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 
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sua integridade. A reorganização dos processos apontados na constatação resolve o 

problema pontual, mas não aponta no sentido da correção das falhas de controle interno 

que levam à recorrência da impropriedade. Embora conste da manifestação que foi 

encaminhado Memorando Circular ao setor de protocolo e às coordenações com 

orientações sobre a formalização, tal providência não foi demonstrada.  

Em relação à formalização do processo 23190.00002487/2013-01 

(aquisição de uniformes Mulheres Mil) não houve manifestação do Gestor.  Vale ressaltar 

que a realização de pregão eletrônico exige uma sequência de documentação processual 

necessárias para a transparência das providências tomadas, visando garantir a lisura do 

procedimento, conforme preconiza o art. 30 do Decreto 5450/2005.  No caso do pregão 

19/2013, não foram demonstradas de forma processual as documentações mínimas 

necessárias e nem apresentada nenhuma justificativa, devendo o Gestor providenciar a 

anexação de tal documentação sob pena de apuração de responsabilidade.  

Quanto ao processo n. 23190.032927.2014-28: No tocante ao processo 

em questão, quando de sua organização e numeração, contatou-se a falta de encadeamento 

da ordem cronológica na montagem dos processos apensos ao principal, como é o caso da 

ordem dos documentos fiscais e de regularidade relativas aos meses de dezembro, março e 

junho arquivados e numerados no processo 23190.001270.2015-38 e os meses de 

fevereiro, abril, maio arquivados e numerados no processo 23190.006608.2015-48, bem 

como do documento encontrado à fl. 54 do processo principal sem ordem sequencial 

cronológica. Não obstante os argumentos apresentados pela gestão não concordar com a 

constatação, cabe a gestão reanalisar e providenciar a correção da organização do processo. 

Recomendação 1: Anexar ao processo n.  23190.00002487/2013-01 

(pregão n.º 19/2013):  Extratos (de aviso de licitação, do resultado e das ARPs), Ata de 

realização do pregão, Atas de Registro de Preço, Ordem de fornecimento dos itens 

licitados, bem como enviar cópias desses para comporem os papéis de trabalho desta 

AUDIN. 
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Recomendação 2: Providenciar, junto ao processo n.  

23190.00002487/2013-01 (pregão n.º 19/2013), assinaturas e rubricas devidas no edital e 

anexo. 

Recomendação 3: Providenciar a reorganização do processo n.  

23190.032927.2014-28 (pregão n.º 01/2014), em ordem sequencial e cronológica. 

Recomendação 4: Providenciar, nos processos em andamento e nos 

processos futuros, a devida formalização, conforme Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 

05/2002, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução CONSUP/IFMT nº 94/2014, Orientação 

Normativa nº 02/2009 da AGU e acórdãos TCU. 

 

Constatação 1.2. Ausência de assinatura do contratado nos termos aditivos, em desacordo 

com o artigo 64 da Lei 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.008798/2

015-38 

Serviço de limpeza - Contrato nº 03/2013. Ausência de 

assinaturas nos Termos Aditivos. 

➢ 23190.002448/2

014-87 

Serviço de apoio administrativo - Contrato nº 04/2012  

Manifestação da Unidade:   

“Serviços de Limpeza - Contrato n. 03/2013 - ausência de assinatura nos 

Termos Aditivos: 

No que se refere a ausência de assinatura pelo contratado, no referido 

termo aditivo, insta salientar que o mesmo já foi notificado (via contato telefônico) para 

comparecer no Campus e opor sua assinatura, contudo deixou de comparecer. Diante de 

tal fato a instituição providenciou a notificação, por escrito para que o mesmo 

comparecesse no prazo de 48 horas sob pena das sanções legais cabíveis. O representante 

da empresa já compareceu e opôs sua assinatura nos referidos termos sanando assim tais 

inconsistências. 
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Serviços de Apoio Administrativo n. 04/2012 - ausência de assinatura 

nos Termos Aditivos: 

Neste ponto deixamos de acatar a referida constatação, haja vista que o 

termo aditivo constante do processo n. 23190.002448.2014-87 se encontra devidamente 

assinado por todas as partes. Ademais caso a referida falta tenha ocorrido em outro 

documento e não tenha sido observada por esta Administração, colocamo-nos a inteira 

disposição para os demais esclarecimentos, salientando que finalizados os procedimentos 

para formalização dos termos aditivos e lançamento no SICON notificamos por e-mail e 

telefone os representantes dos contratados para que compareçam ao Campus para 

assinatura”. 

Análise da AUDIN:  Acatamos a justificativa do Gestor em relação ao 

contrato n. 03/2013 - serviço de limpeza.    Em relação ao serviço de apoio administrativo, 

a constatação será mantida, uma vez que: 

a) Não consta a assinatura do representante legal da contratada no 

Aditivo nº 04 ao Contrato 04/2012; 

b) A assinatura aposta no Aditivo nº 05 ao Contrato 04/2012 não é de 

nenhum dos sócios relacionados no cadastro da contratada no SICAF, e não constam dos 

autos procuração específica para que atue como representante da empresa.   

Recomendação: Providenciar a assinatura de todos os instrumentos 

contratuais, seus aditivos e apostilamentos, bem como enviar cópia digitalizada desses 

documentos para compor os trabalhos desta AUDIN. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Constatação 5.1.1. Reinscrição em restos a pagar não processados de saldo de empenhos 

que correspondem a obrigações insubsistentes, em desacordo com o artigo 35 do Decreto 

93.872/86 e Acórdão 1.396/2003 - Segunda Câmara - TCU. 

 

Descrição 

Saldo de empenhos do exercício de 2010 para aquisição de livros e bens de informática 

de ARP's já vencidas, saldo de empenhos de 2011 para fornecimento de bens e de 

processos de dispensa e inexigibilidade dos empenhos de 2012 e 2013. 

Manifestação da Unidade:  “Concordamos com a constatação da 

equipe de auditoria e informamos que, nesta data, encontra-se concluído o levantamento 

dos RAP's a serem cancelados. Solicitamos o prazo de 30 (trinta) dias, em função da 

greve, para a efetiva execução desses cancelamentos”. 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 35 do Decreto n
o
. 

93.872/1986, o empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de 

dezembro. No entanto, o art. 68, § 2
o
 estendeu prazo para que “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 § 3
o”

. O 

não cancelamento de restos a pagar não processados no prazo previsto constitui 

infringência ao art. 68 do Decreto 93.872/86, salvo se prorrogado por instrumento legal 

dentro do prazo de vigência dos mesmos. Cabe ressaltar o Acórdão 1396/2003 - Segunda 

Câmara - TCU que determina a não inscrever, como restos a pagar não processados, saldos 

de empenhos que correspondam a obrigações insubsistentes. Nesse sentido, a inscrição e 

reinscrição dos saldos de empenhos não liquidados deverá considerar a validade do 

Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços, a variação de preços de mercado, dentre outros 
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fatores que impedem o cumprimento do objeto pelos fornecedores. Ademais, a unidade 

deverá observar a nova disposição em relação ao gerenciamento dos Restos a Pagar 

instruída pelo Decreto 8.407/2015. Apesar da manifestação da unidade gestora, 

observamos a necessidade da atualização do estoque de restos a pagar, com a finalidade de 

evidenciar as despesas que efetivamente serão realizadas. A AUDIN fará o monitoramento 

da constatação através do PPP, visando a aplicação das recomendações para seu 

saneamento. 

Recomendação: Analisar as despesas inscritas e reinscritas em restos a 

pagar e efetuar o cancelamento das despesas que não serão executadas. 

 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 5.2.1. Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária - GPS em 

desacordo com o artigo 130 da Instrução Normativa RFB 971/09. 

 

Descrição 

2015GP800001; 2015GP800002; 2015GP800007; 2015GP800029; 2015GP800030; 

2015GP800046; 2015GP800031; 2015GP800032; 2015GP800033; 2015GP800034. 

Manifestação da Unidade:   

“Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária 

2015GP800001, 2015GP800002, 2015GP800007, 2015GP800029, 

2015GP800030, 2015GP800031, 2015GP800032, 2015GP800033, 2015GP800046 

Acatamos a referida constatação, esclarecendo que estamos em 

constante cobranças junto aos responsáveis pelo encaminhamento da nota fiscal para o 

financeiro, no intuito de recolhermos os tributos tempestivamente (no caso da contribuição 

previdenciária sejam recolhidos até o dia 20 do mês subsequente). E que quando isso não 

ocorre os mesmos são recolhidos na data da liquidação, não esperando financeiro para o 

pagamento da nota fiscal, ocorrendo a regularização o mais breve possível”. 
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Análise da AUDIN: Conforme art. 132 da Instrução Normativa RFB 

971/2009, 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. A AUDIN fará o monitoramento da 

constatação através do PPP, visando a aplicação das recomendações para seu saneamento. 

Recomendação 1: Exigir do fiscal de contrato,  agilidade no ateste das 

notas fiscais e na emissão de relatório mensal de fiscalização, visando a tempestividade na 

liquidação e retenções tributárias obrigatórias. 

Recomendação 2: Cumprir o prazo de recolhimento dos valores retidos. 

 

5.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.4. Conformidade de gestão 

Constatação 5.4.1. Falta de conformidade em todos os registros de gestão diário, em 

desacordo com a IN STN nº 6 de 3/10/2007.  

Descrição 

➢ Do período de janeiro a junho totalizaram 24 dias sem conformidade. 
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Manifestação da Unidade:   

“Falta de registros de conformidade 

“O campus reconhece a constatação de 24 dias sem conformidade”, 

porém informamos que: 

- A Portaria nº 054/2014 – DG nomeou a servidora XXXXX para 

responsabilidade de desempenhar a função de certificadora de Conformidade dos 

Registros de Gestão, entretanto, não foi designado o respectivo substituto, para que o 

mesmo na ausência da servidora assumisse as responsabilidades de certificação; 

- A responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos 

e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuado em cada Unidade 

Gestora Executora é do Ordenador de Despesas ou do Gestor Financeiro, independente 

da responsabilidade atribuída ao responsável pela conformidade dos registros de gestão 

(Portaria nº 054/2014-DG); 

- A servidora XXXXX encontra-se, no momento, afastada para doutorado 

(Portarias anexas), todavia, anteriormente ao seu período de afastamento realizou as 

atividades sem treinamento específico (para atividade de conformidade gestão), e vem 

insistentemente reforçando formalmente por e-mails e memorandos as atribuições da 

conformidade gestão, sua regulamentação, exigências legais, e cobranças de envios para 

de processos para sua análise (Exemplo conforme e-mail institucional encaminhado em 

05/11/2014; e, reencaminhado e diversos memorandos encaminhados para DAP e Direção 

Geral); 

- Lembramos que os dias com ausência de certificação via sistema de 

conformidade de registro de gestão no sistema fica disponível para lançamento durante 3 

dias, a contar do dia subsequente a data do fato/ato da administração; 

- Nos meses de Janeiro (de 19 à 28) e Abril (19 à 28) de 2015, a 

servidora fez jus à 10 dias de férias em cada mês totalizando 20 dias, dos quais 

correspondem a 10 dias dos 24 apontados;”. 
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Análise da AUDIN: A conformidade de gestão diária é uma ferramenta 

necessária de controle interno e permite a supervisão e conferência dos documentos no 

sistema Siafi. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto n 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 AUDIN fará o monitoramento da constatação 

através do PPP, visando a aplicação das recomendações para seu saneamento. 

Recomendação 1: Efetuar o registro de conformidade de gestão, no 

prazo previsto na IN STN n.º 6/2007, e quando da ausência do titular e/ou substituto que 

esta seja realizada pelo ordenador de despesa, conforme norma vigente. 

Recomendação 2: Designar servidor substituto para o registro da 

conformidade de gestão. 

 

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

Constatação 5.5.1. Falta de atualização de rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP em 

desacordo com a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, artigo 11, § 1º. 
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Manifestação da Unidade:  “Atualização de rol de responsável: 

Acatamos a referida constatação, esclarecendo que os cadastros foram atualizados”. 

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

cadastro e 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” verifica-se a ausência do cadastro no Rol de Responsáveis do 

responsável por conformidade de gestão e de seu substituto, bem como avaliar a 

necessidade de atualização dos demais responsáveis. 

Recomendação: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, 

atualização do cadastro do Rol de Responsáveis, conf. orientação técnica 02/2014 - rol de 

responsáveis.   

 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

Constatação 5.6.1. Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, II 

da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.004094/2

015-96 

 

Dispensa 06/2015. Empenho 2015NE800017 de R$ 

12.779,74 para pagamento de fatura remanescente do 

contrato de fornecimento de telefonia Vivo conforme 

contrato. Verifica-se o pagamento de faturas relativas 

aos periodos de Dez/14 a Mai/15. 

Manifestação da Unidade: “Concordamos que os limites foram 

extrapolados. Entretanto trata-se de um  serviço (telefonia) indispensável para o 

atingimento da finalidade institucional e, para sanar essa impropriedade encontra-se em 
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andamento um Pregão Eletrônico, administrado pelo Campus Juína, para a contratação 

desses serviços para todo o IFMT”. 

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, a unidade gestora deverá adotar medidas de 

planejamento e prorrogação tempestiva de contratos vincendos. Com isso, fica mantida a 

constatação para processos 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. 

 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 8.1.  Ausência de controle periódico de frequência às aulas dos alunos 

beneficiados pela assistência estudantil (como auxílio alimentação, auxílio transporte, 

etc..), visando melhorar o desempenho escolar e evitar a evasão, em desacordo ao Inciso II, 

Art. 5º do Decreto n.º 7.234/2010. 
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Manifestação da Unidade:  “Acatamos a constatação, tal ausência se 

deve ao fato do Núcleo de Apoio ao Educando, gestor do programa, não ter acesso ao 

controle acadêmico devido a mudança na versão do Q-acadêmico e treinamentos com os 

setores e coordenadores que atrasaram tal consulta. Porém o Departamento de Ensino 

pretende melhorar tal gestão a partir da reformulação da instrução normativa do 

programa de assistência estudantil do IFMTpppp já em discussão no Campus”. 

Análise da AUDIN: De acordo com o artigo 3º da portaria nº 07/2014 do 

campus Bela Vista, uma das características e finalidade  da bolsa para assistência estudantil 

é justamente evitar a evasão escolar, deste modo é imprescidível a criação de uma rotina de 

acompanhamento desses alunos, a fim de evitar que essa finalidade não seja alcançada. 

Recomendação: Acompanhar todos os alunos beneficiados com a bolsa 

de assistência estudantil, a fim de identificar o limite minimo de75% de frequência, 

conforme determinação expressa em edital. 

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

Constatação 9.1. Falha no planejamento das contratações da unidade, em desacordo com o 

artigo 7º, I, combinado com artigo 6º, IX, ambos da Lei nº 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.027719/2

014-15 

Locação de ônibus. Não foi localizado projeto básico 

contendo, no mínimo, o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar o serviço e as 

necessidades, nem o quantitativo a ser adquirido, as 

viagens a ser realizadas, características do veículo.  

Também não foi localizada a justificativa para a 

locação, tendo em vista que o campus possui veículos 
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de transporte coletivo.  

A data constante da solicitação (15/09/2014) é 

posterior à data da autorização da adesão (12/09/2014). 

Não consta dos autos o planejamento das viagens a 

serem realizadas, contendo datas, quilometragem, 

destinos e justificativas das viagens, servidor 

responsável pelo ateste dos serviços, entre outras 

informações.  

➢ 23190.034540.2014-14 
Em 2013 foi identificado uma ata realização de pregão 

eletrônico numero 09/2013 para aquisição de reagentes 

químicos. Considerando que a solicitação de compras 

contém uma relação de 42 itens para atendimento as 

aulas do curso de química e pós graduação, sendo 

adquiridos efetivamente apenas 16 itens. 

*** Foram identificadas diversas aquisições de serviços e 

materiais, pelo campus,  através de dispensas de 

licitações, demonstrando ausência de planejamento 

nessas aquisições.  

Manifestação da Unidade:  “Concordamos com as constatações da 

AUDIN. Entretanto julgamos necessária as contratações/aquisições. No caso da 

contratação do ônibus, todos estamos cientes dos problemas ocasionados com as (pelo 

menos) 3 últimas empresas prestadores de serviços de motoristas, que atingiu 

praticamente todos os campi e reitoria. Não temos servidores motoristas efetivos no 

quadro e não podíamos ficar sem esses serviços. Além disso também é sabido que, apesar 

das compras e contratações compartilhadas, até a presente data não temos nenhuma 

empresa contratada para a manutenção de veículos, e  ônibus do campus ficou um bom 
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tempo sem manutenção. Trata-se de vidas de alunos e professores que trafegam nas já 

conhecidas e extremamente perigosas estradas brasileiras. Preferimos preservar a 

integridade física e psicológica dos transportados, contratando veículos e pessoas em 

plenas condições de trafegabilidade. É verdade que o processo carece de formalização e 

precisamos e queremos melhorá-las e estamos trabalhando para tal fim. Ocorre entretanto 

que, em alguns momentos, ocorrem as falhas. 

Sobre o processo para compra de reagentes não entendemos qual é a 

relação com a referida ata 09/2013, com a aquisição constante no processo nº 

23190.034540/2014-14. Entretanto informamos que, no dia 19/12/2014, último dia para 

empenho naquele exercício, recebemos o pedido do Coordenador do Curso de Quimica 

EAD para viabilizarmos a aquisição dos referidos reagentes, cujo recurso (PTRES 061720 

e Fonte 0112915405) estava na Reitoria e que não teriam condições de adquirir. 

Aceitamos fazer a aquisição pensando na imensa necessidade desses alunos de pólos 

interioranos de EAD. Sobre a quantidade de itens (embora havia uma lista com 42), 16 foi 

o que conseguimos adquirir com o valor dos recursos disponíveis. Sobre “as diversas 

aquisições por dispensa” concordamos com as constatações e, afirmamos que nenhum 

servidor deste Departamento de Administração se sente à vontade fazendo compras por 

dispensa. Entretanto, precisamos de mais técnicos administrativos para melhor 

planejarmos. Não estamos mais no plano de expansão da rede e ainda nos faltam 13 

(treze) servidores, cuja garantia de lotação está na Lei de criação do Campus”. 

Análise da AUDIN: Quanto ao Processo 23190.027719/2014-15 

(locação de ônibus), a manifestação da unidade demonstra as recorrentes falhas nos 

controles internos e na governança das aquisições da unidade: os veículos de transporte 

coletivo que foram adquiridos não são utilizados em razão da ausência de gestão de riscos, 

com a utilização habitual de soluções que deveriam ser emergenciais e pontuais. Não 

foram demonstradas as providências adotadas para efetiva solução dos problemas que 

impedem a utilização dos veículos que constam de seu patrimônio, nem o adequado 

planejamento da locação de ônibus, com a elaboração de projeto básico adequado, 
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contendo o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar o serviço e as necessidades, o quantitativo a ser adquirido, as 

viagens a ser realizadas (contendo quilometragem, datas, destinos etc), características do 

veículo, entre outros elementos que permitam a contratação de serviços que possam 

efetivamente atender as necessidades da unidade, aliado ao melhor custo-benefício. 

Também foram identificadas falhas na fiscalização da prestação dos serviços, que podem 

ser minimizadas com a adoção de instrumentos que padronizem favoreçam a maior 

transparência da atividade, como a adoção de definição de limites de responsabilidades, 

manuais, rotinas e checklists, entre outros. 

Em relação ao processo n.  23190.034540.2014-14, acatamos a justifica 

do Gestor. 

A quantidade expressiva de dispensas de licitações em comparação às 

licitações realizadas, denota falha no planejamento das aquisições de serviços e materiais.  

Apesar de ser uma prerrogativa do Gestor utilizar a dispensa de licitação dentro do limite 

permitido, a realização de licitações devem ser priorizadas no sentido de dar maior 

transparência e permitir a livre concorrência de mercado.  No Departamento de 

Administração do campus Bela Vista tem-se percebido uma fragilidade na estrutura do 

setor, tanto de pessoal quanto de procedimentos e controles internos,  para a realização de 

todas as atividades de sua competência. 

Recomendação 1: Instituir adequado planejamento das contratações da 

unidade, com levantamento de demandas e de soluções, bem como gerenciamento de 

riscos. 

Recomendação 2: Implementar manuais e padrões de procedimento, 

com definição de limites de responsabilidades, rotinas e checklists na execução das 

atividades de aquisição de bens e serviços e fiscalização. 
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Recomendação 3: Reestruturar o departamento de administração do 

campus quanto à quantitativo de  pessoal, capacitação, sistemas informatizados e controles 

internos. 

 

Constatação 9.2. Ausência de autorização para realização de despesa, nos termos da 

Portaria IFMT 183/2011 e Portaria IFMT 1.291/2015.  

Processo n. º Descrição 

➢        23190.002487/2013-01 

  

Aquisição de uniformes para alunos do Mulheres 

Mil – Pregão Eletrônico nº 19/2013.   

Manifestação da Unidade: “Discordamos da manifestação da AUDIN, 

pois os recursos estavam na LOA disponibilizada para o Campus, assim como a 

assinatura da ordenadora de despesa, página 01, volume 01, do processo nº 

23190.002487/2013-01”. 

Análise da AUDIN:  A responsabilidade na execução do orçamento 

público de um órgão é da sua autoridade máxima, sendo que tal autoridade pode delegar 

competências, desde que formalizada e desde que não haja impedimento legal.  O IFMT é 

um órgão com vários campi, com autonomia na gestão, porém o orçamento público é 

enviado ao Reitor (dirigente máximo) para administrar o seu gasto de forma responsável e 

eficiente. É prerrogativa do Reitor delegar competência aos Diretores Gerais de campi pela 

execução do orçamento, visando dar maior celeridade às decisões de assuntos de interesse 

público ou da própria administração. Com isso, a Portaria n.º 183/2011 delegava aos 

diretores gerais competências para executarem seus orçamentos, mas com certas 

limitações.  Sendo essas limitações: 

“..d) Autorização de abertura de licitações de até R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), respeitando os limites disponíveis e desde que devidamente,aprovado pela Procuradoria 
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Federal e/ou Assessoria Jurídica da Reitoria.”    Esse limite de valor foi alterado para R$ 

100.000,00 (cem mil reais) com a publicação da Portaria Reitoria/IFMT n. 1.291/2015 em 

22/05/2015.  

 

Apesar da manifestação do Gestor, pode-se perceber na portaria n. 

183/2011 que não há exceção para recursos descentralizados ou disponibilizados 

especificamente para um determinado campus, ou seja, os recursos da LOA são 

administrados pela autoridade máxima do órgão.   Essa falha é reincidente ( houve a 

mesma constatação em processo licitatório na auditoria do exercício 2014), entretanto 

como se trata de uma licitação iniciada no exercício 2013, a Gestão ainda não possuía 

conhecimento do relatório de auditoria interna n. 14/2014.  Alertamos que as contratações 

ou aquisições, acima do limite estabelecido pelo Reitor, iniciadas a partir do exercício 

2015 e que não tiverem a autorização prévia do Reitor, exigirão apurações de 

responsabilidades.  

   Recomendação: Providenciar autorização do Reitor, nas aquisições acima 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), observar o cumprimento da Portaria/IFMT n.º 1.291, de 

22/05/2015. 

 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1. Restrição às atividades da Auditoria Interna, em razão da ausência de 

disponibilização de processos e documentos para análise, em desacordo com o artigo 117, 

IV, da Lei 8.112/90 e artigo 111 do Regimento Geral do IFMT.  

Processo n. º Descrição 
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➢ Serviços de 

limpeza - Contrato nº 

03/2013. 

Os processos referentes à licitação, contrato e 

repactuações do serviço de limpeza (Contrato nº 

03/2013), constantes da Solicitação de Auditoria nº 

15/2015, não foram encaminhados à Auditoria Interna.  

Durante visita técnica da equipe ao campus, foram 

disponibilizados apenas o Volume I do Processo nº 

23190.001138/2012-83, contendo o planejamento da 

licitação, e o Processo nº 23190.003972/2015-56, 

contendo a repactuação baseada na Convenção 

Coletiva de Trabalho 2015.  

Não foram disponibilizados os volumes subsequentes 

ao planejamento, contendo a fase externa da licitação, 

proposta da vencedora e contrato, nem o processo de 

repactuação de 2014. A proposta da vencedora 

disponível no site Compras Governamentais contém 

apenas o Anexo A, que contém o valor total mensal e 

anual da proposta - não consta a planilha analítica de 

custos e formação de preço, utilizada para conferência 

das planilhas apresentadas nas repactuações 

subsequentes para fins de verificação da manutenção 

das condições da proposta.  

A solicitação de entrega dos processos foi reiterada por 

meio da Requisição de Documentos nº 09/2015, que 

também não foi atendida. 

A ausência de disponibilização dos documentos 

solicitados impossibilitou a análise adequada da 

licitação, execução e pagamento dos serviços, bem 
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como das repactuações, inclusive o Processo nº 

23190.003972/2015-56 (repactuação 2015).  

Trata-se de constatação reincidente no campus, 

conforme Relatórios da Auditoria Interna nº 01/2011, 

45/2012, 26/2013 e 14/2014. 

Manifestação da Unidade:  “A constatação da AUDIN procede no 

sentido de não ter recebido o processo. Ocorre que o processo localizado está sendo 

encaminhado na data de hoje 17/08/2015”. 

Análise da AUDIN: O processo completo só foi enviado após várias 

solicitações pela Auditoria Interna. Após o encaminhamento, verificou-se que consta da 

Repactuação 2014 do contrato de serviço de limpeza o item “Adicional de Insalubridade”, 

que não constava da planilha apresentada quando da contratação. A inclusão posterior do 

item é indevida: primeiro porque não foram localizados os comprovantes de que os 

benefícios estão sendo pagos aos funcionários; segundo porque não foram localizados os 

laudos que fundamentaram tal custo; e por fim, ainda que estivesse sendo feito o 

pagamento baseado em laudos periciais, o adicional já era previsto na Convenção Coletiva 

em vigência quando da abertura da licitação, devendo ter sido incluído na planilha naquela 

época, sendo vedada a inclusão posteriormente à contratação. A repactuação de preços 

consiste em espécie de reajuste contratual e tem por fim a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. Não se permite, nesse momento, nenhuma alteração do 

contrato, mas mero reajuste. A própria Constituição Federal, no artigo 37, XXI, estabelece 

que os serviços serão contratados mediante processo de licitação pública, com cláusulas 

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta 

(grifo nosso). A esse respeito, dispõem o art. 37, § 1º, e o art. 40, § 3º, da IN MPOG 

02/2008 que a repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação não poderá 

alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Não se admite, portanto, nesse 

momento, a alteração dos itens e percentuais, uma vez que tal possibilidade alteraria o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse sentido, o art. 40, § 1º, da mesma 
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Instrução Normativa, dispõe que é vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de 

benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por 

força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

Não se pode aumentar percentuais e valores dos itens, nem incluir itens, uma vez que nesse 

momento só podem ser feitas as inclusões ou aumentos determinados por lei ou 

instrumento de negociação coletiva de trabalho posterior à proposta.  

Recomendação 1: Proceder à revisão das planilhas de custos, junto ao 

setor técnico competente, em todas as repactuações e aditivos firmados, com a finalidade 

de manter os valores dos insumos e percentuais inicialmente contratados, excluindo-se os 

itens indevidamente pagos, em obediência ao artigo 40, § 1º, da IN MPOG 02/2008. 

Recomendação 2: Proceder ao levantamento dos valores indevidamente 

pagos, em todas as repactuações e aditivos firmados, em razão dos aumentos indevidos de 

custos e providenciar a devolução ao erário dos valores levantados, por meio de glosa nos 

próximos pagamentos. 

Recomendação 3: Providenciar a capacitação dos responsáveis pela 

análise das planilhas de custos. 

 

Constatação 11.2. Ausência de observância ao princípio da segregação de funções na 

execução das atividades da unidade. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.027719/2

014-15 

 

Locação de ônibus. O gestor financeiro do campus 

realizou a solicitação de contratação do serviço e 

também atestou as notas fiscais para pagamento. 

Manifestação da Unidade: “No que se refere a tal constatação, ainda 

que reconheçamos a imposição legal, salientamos que a aplicabilidade absoluta da 

segregação das funções comprometeria o andamento das atividades, pois é de 

conhecimento notório em âmbito institucional que este Campus está trabalhando com 60% 
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da sua força de trabalho ideal (de acordo com a lei de criação dos IFs) (no que se refere 

aos Técnicos Administrativos), sendo que no Departamento de Administração e 

Planejamento a situação é ainda pior, por conta do afastamento de 3 servidores para 

capacitação de longo prazo. Com a ocorrência de férias e outros afastamentos 

regulamentares, o mesmo servidor (excepcionalmente) é obrigado a exercer mais de uma 

função no processo aquisitivo. Tal falha não pode ser corrigida por mera vontade ou 

esforço desta unidade, mas deve haver a sensibilização para a melhoria (em pelo menos 

20%) do nosso quadro atual de modo a possibilitar dar cumprimento a legislação”. 

Análise da AUDIN: O princípio da segregação de funções está implícito 

no sistema de controle do processamento da despesa, conforme Lei 4.320/64 e Lei 

Complementar 101/2000 e define que nenhum servidor deve controlar todas as fases 

inerentes a uma operação, de modo que cada fase deve ser executada por pessoas distintas, 

a fim de se possibilitar um controle cruzado. Conforme o Manual de Auditoria do Tribunal 

de Contas da União, aprovado por meio da Portaria 63/1996, a segregação de funções é 

“princípio básico do sistema de controle interno que consiste na separação de funções, 

nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das 

operações”. O ateste das notas fiscais deve ser feito pelo fiscal, devidamente nomeado e 

cientificado por meio de Portaria.  O Diretor de DAP deve abster-se de atestar Notas 

Fiscais a fim de garantir o principio da segregação de funções. 

Recomendação 1: Providenciar a nomeação de fiscal por meio de 

Portaria e cientificar o servidor nomeado, que deverá realizar a conferência e ateste de 

notas emitidas, quando for serviços continuados. 

Recomendação 2: Designar servidor para atestar recebimento de 

serviços e de de materiais, que seja de sua competência. 

Recomendação 3: Capacitar os fiscais de contratos para que os mesmos 

possam executar as atividades pertinentes. 
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Recomendação 4: Abster-se do Diretor de Administração de 

Planejamento de realizar o ateste da prestação de serviços, em obediência ao princípio da 

segregação de funções. 

 

Constatação 11.3. Falhas na liquidação dos serviços, em desacordo com o artigo 62 da Lei 

4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.027719/2

014-15 

Locação de ônibus. Não consta a identificação de 

servidor que tenha realizado a conferência da 

quilometragem dos veículos nos relatórios de saída das 

viagens realizadas. 

Locação de ônibus. Consta da Nota Fiscal nº 210 o 

valor de R$ 28.248,50. Todavia, o valor total pago 

pelos serviços, conforme documentos SIAFI 

2014OB801772 e 2014DF800254, foi de R$ 

29.248,50.  

Locação de ônibus. Não constam do processo os 

relatórios com a conferência da quilometragem das 

viagens constantes da Nota Fiscal 151 (São Gonçalo 

Beira Rio/Várzea Grande; Poconé/Transpantaneira) 

Nota Fiscal 225 (Nova Olímpia); Nota Fiscal 172 

(Porto Esperidião).  

Manifestação da Unidade: “Concordamos com a constatação. 

Solicitamos prazo de 05 dias após o término da greve para a juntada dos referidos 

documentos ao processo. 
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Nota Fiscal nº 210, enviamos a GRU para o fornecedor para 

recolhimento da diferença. Solicitamos prazo de dez dias para apresentar o 

recolhimento”.  

Análise da AUDIN:  O artigo 63, § 2º, III, da Lei 4.320/64 estabelece 

que a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base os 

comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Todavia, não 

constam dos autos os relatórios das viagens realizadas, e quando constam, não há 

identificação do servidor que realizou a conferência da quilometragem, que é a unidade de 

medida para o pagamento e, como tal, deve ser rigorosamente aferida. Quanto a Nota 

Fiscal n. 210, acatamos a manifestação do Gestor. 

Recomendação 1: Anexar aos processos os comprovantes, devidamente 

atestados por servidor identificado, de prestação dos serviços e respectivos quantitativos. 

Recomendação 2: Implementar rotinas e checklists para realização de 

pagamentos de materiais e serviços.  

 

Constatação 11.4. Ausência de realização de aditivo ao contrato para fixar a obrigação de 

envio, pela agência de viagem contratada, das faturas emitidas pelas companhias aéreas 

para conferência dos valores efetivos das passagens aéreas, em desacordo com a 

Orientação Normativa SLTI nº 01/2014 e acórdãos TCU nº 1.314/2014-P e 554/2015-P.  

  Processo n. º Descrição 

➢ 23194.014793/2014-23 Participação no Pregão Eletrônico SRP 01/2014 da 

UASG 158144, referente à prestação de serviço de 

agenciamento de viagem, compreendendo a 

reserva, emissão, cancelamento, marcação e 
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remarcação e bilhetes de passagens aéreas e 

terrestres.       

Manifestação da Unidade: “Tal situação decorre de equivocada 

interpretação das orientações emanadas da Orientação Normativa SLTI n°. 01/2014 e dos 

acórdãos TCU n. 01/2014 e acórdãos TCU n. 1.314/2014-P e 554/2015-P. O saneamento 

de tal inconsistência já foi solicitado junto a Coordenação de Contratos e Convênios do 

Dep. de Administração e Planejamento, que já providenciou a minuta do termo aditivo 

fixando cláusula obrigacional para que a agência de viagem envie as faturas emitidas 

pelas Companhia Áreas”. 

Análise da AUDIN: O contrato de prestação de serviço de agenciamento 

de viagem deve observar o que dispõe a Orientação Normativa SLTI n°. 01/2014: 

I – os órgãos ou entidades contratantes deverão incluir, nas rotinas de 

fiscalização e controle, a conferência dos valores pagos às agências de viagens com os 

valores constantes das faturas emitidas pelas companhias aéreas, por meio de cruzamento 

eletrônico de dados ou por conferência manual dos dados, integrais ou selecionados por 

amostragem. 

II – os instrumentos convocatórios publicados a partir da vigência desta 

Orientação Normativa deverão prever a disposição contida no item I. 

A constatação será mantida até a comprovação da assinatura de aditivo 

ou nova licitação com previsão de tal obrigação. 

Recomendação: Providenciar aditivo ao contrato para fixar a obrigação 

de envio, pela agência de viagem contratada, das faturas emitidas pelas companhias aéreas 

para conferência dos valores efetivos das passagens aéreas, conforme Orientação 

Normativa SLTI nº 01/2014 e acórdãos TCU nº 1.314/2014-P e 554/2015-P. 
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Constatação 11.5. Realização de despesas sem prévio empenho, em desacordo com o 

artigo 60 da Lei 4.320/64.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.000955/2014-86 

➢ 23190.006171/2014-61 

➢ 23190.009914/2014-55 

➢ 23190.013575/2014-10 

➢ 23190.017545/2014-74 

➢ 23190.023591/2014-11 

➢ 23190.036453/2014-93 

➢ 23190.000873/2015-12 

➢ 23190.003975/2015-90 

➢ 23190.008798/2015-38 

Serviços de limpeza - Contrato nº 03/2013. 

Realização de empenho após a apresentação da 

Nota Fiscal para pagamento. 

➢ 23190.008798/2015-38 
Serviço de limpeza - Contrato nº 03/2013. O 

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 03/2013, 

que acrescentou 4 postos ao contrato, em razão 

do acréscimo do Laboratório de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, foi assinado em 

09/03/201. O empenho 800005, para 

pagamento da Nota Fiscal 10, referente aos 

serviços prestados de 09/03 a 08/04/2015, foi 

realizado em 13/04/2015 e o reforço 

(NE800057), dia 27/04/2015.  

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.009460/2014-12 

➢ 23190.012985/2014-35 

➢ 23190.016958/2014-31 

Serviço de apoio administrativo - Contrato nº 

04/2012. 
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➢ 23190.018650/2014-21 

➢ 23190.022226/2014-81 

➢ 23190.026449/2014-17 

➢ 23190.028842/2014-45 

➢ 23190.032902/2014-24 

➢ 23190.036309/2014-57 

➢ 23190.000878/2015-45 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.006605/2015-12 

➢ 23190.014869/2014-51 

➢ 23190.019312/2014-14 

➢ 23190.017627/2014-19 

➢ 23190.031650/2014-16 

➢ 23190.027366/2014-45 

➢ 23190.020908/2014-59 

➢ 23190.024761/2014-76 

➢ 23190.003660/2015-42 

Serviço de agenciamento de viagens - 

Participação em pregão eletrônico nº 01/2014 

UASG 158144 - Contrato nº 03/2014. 

 

Manifestação da Unidade:  “Realização de despesa sem prévio 

empenho -Acatamos a referida constatação, esclarecendo que os repasse de crédito 

orçamentário não foram realizados no final de 2014 para atender as demandas conforme 

LOA/2014. E ainda em 2015 foram repassados 1/12 avos a cada mês até 03Jun15 quando 

repassado 50% do orçamento LOA/2015”. 

Análise da AUDIN: Empenhar significa reservar recursos suficientes 

para cobrir despesa a se realizar. Assim, o processo administrativo para contratação de 

fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço somente poderá ser 

efetivado mediante prévio empenho e posterior emissão da nota de empenho 

correspondente. Nesse contexto, importante ressaltar que a Lei n.º 4.320/64, em seu art. 60, 
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veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, o empenho deve anteceder a 

data da aquisição do bem, execução da obra ou da prestação do serviço. Por ocasião da 

prolação do acórdão nº 599/2007 – Plenário, o Tribunal de Contas recomendou que deve 

ser precedido de prévio empenho, o pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de 

bens, locações, obras e prestação de serviços, efetivado conforme a ordem cronológica das 

datas das respectivas exigências e suportado por disponibilidade orçamentária comprovada. 

“Não realize despesa sem prévio empenho, por contrariar o disposto no art. 60 da Lei no 

4.320/1964”.  

Recomendação: Efetuar prévio empenho dos recursos a serem usados no 

pagamento antes da execução da entrega do bem ou da realização do serviço. 

 

Constatação 11.6. Impropriedades nas planilhas de custos e formação de preços dos 

serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, em desacordo com o artigo 29-A e 

artigo 40, ambos da IN SLTI/MPOG 02/2008.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.003972/2015-56 
Serviço de limpeza - Contrato nº 03/2013. 

Consta da planilha de custos do pedido de 

repactuação decorrente da Convenção 

Coletiva de Trabalho 2015 (CCT 2015) o 

custo referente ao auxílio alimentação. 

Todavia, os funcionários cumprem jornada 

de trabalho de 6 horas diárias e não 

recebem tal benefício, de acordo com 

cláusula 12ª, § 5º, da CCT 2015. 

➢ 23190.001434/2013-65 

➢ 23190.001698/2013-19 

➢ 23190.002448/2014-87 

Serviço de apoio administrativo - Contrato 

nº 04/2012. Conforme Relatório de 
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➢ 23190.005142/2015-63 Auditoria nº 2012201205003 da 

Controladoria Geral da União, de 

25/09/2012, foi detectada a inclusão 

indevida de custos referentes ao trabalho 

noturno (sendo que não há prestação de 

trabalho em horário noturno), e também a 

presença de aplicação de encargos sociais 

sobre a mão de obra sem a devida 

justificativa para as excepcionalidades que 

importam em majoração dos custos: 13º 

salário, adicional de férias, afastamento 

maternidade, aviso prévio indenizado, 

aviso prévio trabalhado, férias, ausência 

por doença, licença paternidade, ausência 

por acidente de trabalho.  

Consta do referido relatório, a 

recomendação de promover a repactuação 

com a contratada, ajustando os encargos 

que foram majorados em contrato, 

promovendo um encontro de contas do que 

foi pago a maior, e em caso de recusa por 

parte da empresa, aplicar as sanções 

contratuais em virtude de uma rescisão 

unilateral, promovendo em seguida novo 

processo licitatório.  

Todavia, verificamos a seguinte situação: 

a. Não foi feita repactuação em 2012 

para exclusão dos custos indevidos 
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referentes ao trabalho noturno, 

ajuste dos encargos sociais sobre a 

mão de obra e cálculo das 

diferenças pagas indevidamente 

para fins de realização de encontro 

de contas. Também não foram 

aplicadas sanções contratuais nem 

realizado novo processo licitatório. 

b. Repactuação referente à Convenção 

Coletiva de Trabalho 2013 (CCT 

2013): também não foram adotadas 

as providências recomendadas pela 

CGU e citadas no item “a”. Além 

disso, houve aumento do custo 

referente aos uniformes sem as 

devidas justificativas e 

comprovações, em desacordo com 

o artigo 40, § 2º da IN SLTI/MPOG 

02/2008. 

c. Repactuação referente à CCT 2014: 

foi realizado o ajuste dos encargos 

sociais sobre a mão de obra, mas 

apenas a partir daquele momento. 

Porém, não foi realizado o cálculo 

dos valores pagos indevidamente 

até então. Além disso, foram 

mantidos os custos indevidos 

referentes ao trabalho noturno, e 



    
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 

39 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2015 

 

houve aumento dos seguintes 

custos sem justificativas e 

comprovações: uniformes; multa do 

FGTS do aviso prévio indenizado; e 

multa do FGTS do aviso prévio 

trabalhado.   

d. Repactuação referente à CCT 2015: 

foram mantidas as impropriedades 

registradas na repactuação 2014. 

Manifestação da Unidade:   

“Serviço de Limpeza - contrato 03/2013- 

Solicitamos esclarecimentos quanto a referida constatação, pois, 

conforme se depreende do processo 23190.003972/2015-56 não foi analisado, até o 

momento o pedido de repactuação (aditivo de valor) solicitado pela empresa contratada 

com base nos acréscimos constantes da CCT do ano de 2015, haja vista estarem ausentes 

documentos necessários para quantificação do acréscimo. O valor acrescido decorre 

única e exclusivamente do aditivo n. 02 (pg. 83) referente ao aumento nos postos de 

trabalho por conta no acréscimo de área útil a ser limpa pela empresa. 

O aditivo de prazo formalizado junto a referida empresa, de modo que 

seja mantido a continuidade na prestação dos serviços não implicou aumento de custos 

para Administração Pública e por este motivo não foi exigida planilha de custos ou mesmo 

orçamentos comparativos da viabilidade da manutenção dos preços, ressaltando 

novamente que o acréscimo de R$ 33.814,97 para R$ 40.960,67 ocorreu apenas por força 

do acréscimo de postos de trabalho objeto do aditivo n°. 02. 

Serviço de Limpeza - contrato 03/2013- 

Acatamos integralmente a referida constatação e informamos que tal 

inconsistência ocorreu por erro material, pois conforme se depreende do memorando 

06/2015/DAP/Bela Vista, subscrito pelo Chefe do Departamento, foi apontado um 

acréscimo de aproximadamente 1.704m² quando o correto seria de aproximadamente 

1.074m² (conforme se depreende da cópia da planta baixa em anexo). 

Tal situação decorre ainda do fato de que este Departamento na 

eminência de ter o referido prédio entregue, quis se antecipar a mudança de modo que os 
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equipamentos fossem instalados em local limpo e adequado, contudo, de forma 

imprevisível a comissão de fiscalização se opôs ao recebimento da obra apontando 

necessidade de adequações. 

Depois de uma árdua negociação se iniciaram as adequações com 

previsão para entrega em (verificar data). Ademais o referido prédio vem sendo limpo 

constantemente (conforme fotos em anexo, estando já com alguns equipamentos o que 

justifica a sua manutenção), contudo as intervenções construtivas não contribuem para 

que o prédio permaneça limpo. 

Para sanar tal situação, o Departamento de Administração e 

Planejamento já solicitou., a exclusão de 2 postos de trabalhos desde 31.07.2015 e já 

formalizou o termo aditivo n.05/2015 (em anexo) para decréscimo do quantitativo, 

remanescendo apenas o acréscimo de 2 (dois) postos necessários a manutenção do 

laboratório”. 

Análise da AUDIN: As impropriedades detectadas na análise da planilha 

de custos da repactuação, antes ou após a assinatura do apostilamento ou aditivo, devem 

ser imediatamente corrigidas para fins de regularização do valor total a ser pago e 

devolução dos valores pagos indevidamente, inclusive por meio de glosa nas notas fiscais a 

serem encaminhadas pela contratada. 

Com relação ao serviço de limpeza, o valor referente ao auxílio-

alimentação deve ser excluído da planilha de custos e, consequentemente, reduzido o valor 

total pago à contratada, pois verificou-se que os funcionários cumprem jornada de trabalho 

diária de 06 horas e não recebem o referido benefício, nos termos do que estabelece a 

cláusula décima terceira, § 5º, da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 

Com relação ao serviço de apoio, os custos indevidos foram detectados 

pela Controladoria Geral da União no Relatório de Auditoria nº 2012201205003, com 

recomendação de regularização. Todavia, não foram localizadas providências para o 

atendimento das recomendações do órgão de controle, sendo conduta reincidente na 

unidade, conforme consta do Relatório de Auditoria nº 45/2012 (constatações 3.1.1, 3.2.1 e 

3.3.1) e Relatório de Auditoria nº 26/2013 (constatação 25).  
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Recomendação 1: Proceder à repactuação do contrato 03/2013 (serviços 

de limpeza), a fim de excluir o custo com auxílio-alimentação, uma vez que os 

funcionários exercem jornada diária de 6 horas e não recebem o beneficio, com a 

consequente redução do valor do contrato e manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro, promovendo um encontro de contas do que foi pago a maior e em caso de 

recusa por parte da empresa, aplicar as sanções contratuais devidas.  

Recomendação 2: Promover a repactuação do contrato 04/2012 

(serviços de apoio administrativo), ajustando os encargos ainda não ajustados (trabalho 

noturno, uniformes e multas do FGTS indenizado e trabalhado), promovendo um encontro 

de contas do que foi pago a maior, e em caso de recusa por parte da empresa, aplicar as 

sanções contratuais em virtude de uma rescisão unilateral, promovendo em seguida novo 

processo licitatório. 

   Recomendação 3: Realizar a análise prévia, por servidor qualificado para 

tal, das planilhas de custos de todos os processos de repactuação de serviços de natureza 

contínua com dedicação exclusiva de mão-de-obra. 

 

 

Constatação 11.7. Irregularidades na realização de aditivo contratual, em desacordo com 

os artigos 55  e 65 da Lei 8.666/93 e artigos 21, I e IV, e Anexo III-F da IN SLTI/MPOG 

02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.008798/2

015-38 

Serviço de limpeza - Contrato nº 03/2013. Foi 

realizado o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 

03/2013, que acrescentou 4 postos ao contrato, em 

razão do acréscimo do Laboratório de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos. Constam dos autos que a 

área interna do referido laboratório é de 1.704 m². 
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Todavia, a área é de 1.072,85 m², conforme 

informações obtidas junto ao Setor de Engenharia do 

IFMT.  

➢ 23190.008798/2

015-38 

Serviço de limpeza - Contrato nº 03/2013. O Termo 

Aditivo nº 02, que aumentou o valor do contrato nº 

03/2013 em razão do acréscimo da área referente ao 

Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos, foi 

assinado em 09/03/2015. Porém, a solicitação para 

realização do referido aditivo foi apresentada em 

25/03/2015, conforme Memo nº 

06/2015/DAP/Campus Cuiabá/Bela Vista, e o processo 

iniciado dia 26/03/2015, conforme data de protocolo 

no SUAP.  

Apesar do acréscimo ao valor contratado se referir ao 

aumento da área a ser limpa, não constam dos autos as 

justificativas e comprovantes essenciais à sua 

aprovação: 

a. plantas baixas do novo laboratório, constando 

detalhadamente qual a área interna, área 

externa e esquadria.  

b. planilha de cálculo do impacto do aumento de 

cada tipo de área (interna, externa, esquadrias) 

nos custos do contrato, conforme as diferentes  

produtividades de cada uma. 

c. análise técnica da referida planilha.   

➢ 23190.008798/2

015-38 

Serviço de limpeza - Contrato nº 03/2013. O valor do 

contrato foi aumentado por meio do Termo Aditivo nº 
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02, em razão do acréscimo da área referente ao 

Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

tendo sido contratados mais 4 serventes de limpeza em 

razão do aumento da área a ser limpa desde março de 

2015. Todavia, referido laboratório não está em 

funcionamento nem existem indícios de que tem sido 

realizada a sua limpeza regularmente.    

Manifestação da Unidade:   

“Serviço de Limpeza - contrato 03/2013- 

Acatamos integralmente a referida constatação e informamos que tal 

inconsistência ocorreu por erro material, pois conforme se depreende do memorando 

06/2015/DAP/Bela Vista, subscrito pelo Chefe do Departamento, foi apontado um 

acréscimo de aproximadamente 1.704m² quando o correto seria de aproximadamente 

1.074m² (conforme se depreende da cópia da planta baixa em anexo). 

Tal situação decorre ainda do fato de que este Departamento na 

eminência de ter o referido prédio entregue, quis se antecipar a mudança de modo que os 

equipamentos fossem instalados em local limpo e adequado, contudo, de forma 

imprevisível a comissão de fiscalização se opôs ao recebimento da obra apontando 

necessidade de adequações. 

Depois de uma árdua negociação se iniciaram as adequações com 

previsão para entrega em (verificar data). Ademais o referido prédio vem sendo limpo 

constantemente, contudo as intervenções construtivas não contribuem para que o prédio 

permaneça limpo. 

Para sanar tal situação, o Departamento de Administração e 

Planejamento já solicitou a exclusão de 2 postos de trabalhos desde 31.07.2015 e já 

formalizou o termo aditivo. 05/2015 para decréscimo do quantitativo remanescendo 

apenas o acréscimo de 2 (dois) postos necessários a manutenção do laboratório. 

Serviço de Limpeza - contrato 03/2013- 

Acatamos integralmente a referida constatação. Tal situação decorreu 

do fato de que este Departamento na eminência de ter o referido prédio entregue, quis se 

antecipar a mudança de modo que os equipamentos fossem instalados em local limpo e 

adequado, contudo, de forma imprevisível a comissão de fiscalização se opôs ao 
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recebimento da obra apontando necessidade de adequações tendo sido suspensa a entrega 

do prédio com nova data prevista para (verificar). Há de salientar ainda que a ordem 

cronológica constante dos autos não representa a ordem real da ocorrência dos fatos, 

sendo que as ocorrências só foram formalizadas posteriormente, conforme se explica 

abaixo: 

Devido a entrega de inúmeros equipamentos que estavam abarrotando o 

Departamento de Administração e Planejamento, no dia 04.03.2015 foi deliberado pelos 

Chefe de Departamento de Administração e Chefe de Departamento de Ensino, 

autorizados pela Direção Geral a necessidade do acréscimo que não extrapolaria o limite 

contratual. Diante de tal deliberação, em 06.03.2015, o Chefe do Departamento de 

Administração requisitou mediante o Oficio (verificar ofício direcionado a empresa Lua) 

para que acrescentasse a força de trabalho já a partir do dia 09.03.2015 e solicitou a 

Coordenação de Contratos que providenciasse a minuta do referido termo aditivo. 

Consigna-se, conforme declaração do Fiscal do Contrato em questão 

(verificar declaração), que os 4 (quatro) postos de trabalho foram acrescidos a partir da 

referida data (09.03.2015) tendo prestado serviço regularmente até a data de 31.07.2015, 

momento em que foi verificada a diferença na área do laboratório e em que foram 

dispensados 2 (dois) postos de trabalho, formalizados pelo (termo aditivo n. 05/2015 em 

anexo). 

Salienta-se que o termo aditivo após assinado havia sido arquivado no 

processo 23190.001138/2012-83, contudo após, foi orientado, pela Coordenação de 

Contratos que fosse aberto um processo a parte, que cuidasse especificamente da referida 

repactuação, constando todos os documentos que a instruísse e justificasse. Atendendo tal 

orientação o DAP formalizou a solicitação do acréscimo por meio do memorando 

006/2015/DAP/BLV em 25.03.2015, o processo foi aberto em 26.03.2015 e nele foram 

anexados o aditivo relativo ao acréscimo dos postos de trabalho. Contudo, verifica-se 

ainda que foram arquivados no mesmo processo NFs com os respectivos comprovantes 

relativos ao mês de março e o termo aditivo de prazo (estes indevidamente) por lapso de 

algum integrante da equipe. 

No que se refere a Nota Fiscal indevidamente arquivada esta já foi 

transferida para o processo 23190.000873/2015-12 que foi renumerado. Já o termo 

aditivo de prazo foi desentranhado dos autos para ser arquivado no segundo volume do 

processo 23190.001138/2012-83. 

Conforme consta dos autos, ainda que a lei exija a formalização dos 

atos, tal vício pode ser normalmente sanado desde que não haja prejuízo as partes (o que 

se verifica claramente no presente caso). 
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No que se diz respeito a instrução do referido processo, acatamos em 

parte a constatação e juntamos a planta baixa da referida área. Quanto a análise técnica 

para formatação e análise de planilha de cálculo de impacto do aumento de cada tipo de 

área, informamos que este Campus não dispõe de mão de obra apta a promover tal análise 

e desta forma solicitamos a esta unidade de Auditoria que nos indique, a nível 

institucional, o setor responsável para a referida análise. Ademais a supremacia do 

interesse público, a necessidade de continuidade dos serviços e o risco do perecimento dos 

equipamentos a serem instalados no laboratório impuseram a supressão destas etapas. 

Por fim informamos que depois de uma árdua negociação entre a 

empresa executora da referida obra, a comissão de fiscalização da obra, a comissão de 

engenharia da PRODIN e os gestores do Campus, se iniciaram as adequações com 

previsão para entrega em (verificar data). Ademais o referido prédio vem sendo limpo 

constantemente, contudo as intervenções construtivas não contribuem para que o prédio 

permaneça limpo”. 

Análise da AUDIN: O aumento da área a ser limpa não consistiu em 

demanda imprevista, inclusive tendo havido atraso na entrega do imóvel, conforme 

relatado na manifestação do campus, de forma que houve tempo hábil para que fosse 

realizado o adequado planejamento quanto ao contrato de limpeza, referente ao aumento da 

área a ser limpa. A propósito, mesmo a imprevisibilidade da demanda não justifica a 

ausência de análise dos custos da contratação. No caso específico dos autos, de aumento da 

quantidade de área a ser limpa, deve ser realizado o cálculo conforme o anexo III-F da IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008. Deve ser registrado também o alerta quanto ao impacto, neste 

cálculo, da revisão com a finalidade de redução dos custos em razão da impropriedade 

registrada na constatação 11.1 acima.      

As medidas adotadas pela unidade após a emissão da Nota de Auditoria 

nº 17/2015, que detectou a irregularidade quanto ao valor da área total a ser limpa, não 

realizaram a efetiva correção dos controles relativos à gestão do contrato, uma vez que não 

foi demonstrada a realização da análise do cálculo do custo efetivo, considerando-se o 

preço mensal unitário em relação à área total a ser limpa, conforme quadro acima. Foi 

realizado Aditivo nº 05 ao Contrato nº 03/2013, reduzindo a quantidade de funcionários, 

sem que todavia fosse realizado novo cálculo, considerando-se o custo por m², a 
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produtividade e a nova metragem a ser limpa, em desacordo com a IN SLTI/MPOG nº 

02/2008.  

Alertamos quanto à necessidade de revisão geral de todos os cálculos que 

envolvem o Contrato nº 03/2013, de revisão dos controles internos que envolvem a 

contratação de serviços da unidade auditada, especialmente os serviços de natureza 

contínua, bem como o risco da realização de aditivos e repactuações sem a adequada 

análise das planilhas de cálculo de custos de formação dos preços, podendo inclusive levar 

à responsabilização do gestor em razão de pagamentos indevidos. 

Recomendação 1: Realizar revisão geral de todos os custos que 

envolvem o Contrato nº 03/2013, incluindo a contratação, aditivos e repactuações, a fim de 

adequar o custo mensal do contrato, conforme cálculo da área total a ser limpa. 

Recomendação 2: Providenciar a devolução ao erário dos valores 

indevidamente pagos em razão do Contrato nº 03/2013, podendo ser realizada por meio de 

glosa nas notas fiscais apresentadas pela contratada para pagamento, por medida de 

racionalização e economia processual.  

Recomendação 3: Implementar controles internos referentes à 

contratação, execução, fiscalização e pagamento de bens e serviços da unidade, visando 

minimizar os riscos inerentes à atividade. 

Recomendação 4: Realizar capacitação de pessoal quanto à análise das 

planilhas de custos de serviços que envolvem dedicação exclusiva de mão-de-obra. 

 

Constatação 11.8. Ausência de atualização da garantia contratual, em desacordo com o 

artigo 19, XI, da IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.008798/2
Serviço de limpeza - Contrato nº 03/2013. Ausência 
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015-38 de apresentação de atualização da garantia contratual 

após assinatura do Aditivo 01 ao Contrato nº 03/2013 

– serviços de limpeza e conservação.  

Manifestação da Unidade:  “Serviço de Limpeza - contrato 03/2013-

Acatamos integralmente a constatação, informamos que a contratada já foi notificada 

para que atualize e apresente o instrumento de garantia nos termos da exigência 

contratual, sobre o valor atualizado do contrato”. 

Análise da AUDIN: A garantia contratual tem por objetivo assegurar o 

ressarcimento de prejuízos decorrentes de falhas na execução do contrato, mas para tanto 

deve ser aditivada, conforme houver prorrogação do prazo ou atualização do valor do 

contrato. Por isso, nas contratações que envolvem potencial risco de inadimplemento e 

lesão ao interesse público, a Lei nº 8.666/93 prevê, em seu art. 56, que, “a critério da 

autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 

poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras". 

No caso de contrato cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza contínua, o artigo 

19, XIX, “a”, da Instrução Normativa SLTI/MPOG, alterada pela IN nº 06/2013, 

estabelece que o edital deve prever que a contratada deverá apresentar comprovante de 

prestação da garantia no prazo máximo de 10 dias úteis a partir da assinatura do contrato, 

prorrogável por igual período. O edital deverá estabelecer, ainda, que a inobservância do 

prazo de apresentação do comprovante de garantia acarreta a imposição de multa de 0,07% 

do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%, e o atraso superior a 25 

dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato com fundamento no artigo 

78, I e II, da Lei nº 8.666/93, tudo conforme artigo 19, XIX, “e” e “f”.  A manifestação da 

Unidade não elide a constatação, uma vez que o Gestor não demonstrou as notificações, ou 

a efetiva realização da atualização do prazo e valor da garantia do contrato.   

Recomendação: Anexar ao processo comprovante da atualização do valor e 

prazo da garantia. 
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Constatação 11.9. Ausência de quantidade mínima de 03 orçamentos, conforme 

determinação do TCU acordão 3.026/2010 Plenário. 

Processo Descrição 

➢ 23190.034540.2014-14  Existe anexo dois orçamentos para aquisição de 

reagentes químicos, sendo que um é apenas a 

imagem da página de internet, onde não consta o 

endereço ou CNPJ da empresa.  

Manifestação da Unidade: “Discordamos da constatação pois, além de 

constar a URL da empresa na Internet, provando sua existência  e disponível para 

pesquisa, constam ainda as pesquisas de preços do Módulo Preço Praticado, do SIASG”. 

Análise da AUDIN: Na licitação, alguns procedimentos devem ser 

observados, dentre eles está o dever de pesquisar os preços correntes no mercado. Essa 

norma encontra fundamento na Lei 8.666/93, em seu artigo 43, inc. IV. Já nos casos de 

dispensa de licitação, deve-se proceder da mesma forma, em cumprimento ao disposto no 

artigo 26, parágrafo único, inc. III da mesma lei.Para que a pesquisa de preços seja 

comprovada, a orientação é no sentido de que sejam obtidos ao menos 3 (três) orçamentos 

de fornecedores distintos. Esse é o entendimento dos órgãos de controle interno e externo, 

e na impossibilidade de conseguir estes 03 orçamentos, o fato deve estar devida justificado, 

determinação essa também expressa na IN MPOG nº5 art. 2º §5 de 27/06/2014. Referente a 

manifestação da unidade, informamos que não consta no processo qualquer documento 

comprobatório referente a pesquisa de preço feita no SIASG. Cronologicamente o 

orçamento na empresa MT labor datado de 19/11/2014 e o empenho feito em 19/11/2014, 

a autorização da comissão de licitação de 05/12/2014, no mapa de apuração consta apenas 

como preços da referencia 1 e 2, não estando expresso a consulta a uma 3ª referencia, nos 

print das telas das paginas de internet consultadas anexadas do orçamento datadas nas 

empresas SP Labor de 13/02/2015 e Bio Química de 09/02/2015.  
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Recomendação: Realizar nos processos futuros pesquisa de mercado, 

com no minimo 3 (três) orçamentos, e na impossibilidade deste, justificar o motivo para 

aquisição do produto ou serviço em desacordo com o determinado. 

 

Constatação 11.10. Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e 

juros) contrariando o artigo 4° da Lei 4.320/64, artigo 15 da Lei Complementar nº 

101/2000 – LRF e Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.000799.2

015-34 

Fornecimento de energia elétrica. Pagamento de 

multas/juros no valor total de R$ 1.946,08, 

encontrados nas faturas constantes das fls. 10, 16, 17, 

21, 22, 29. 

➢ 23190.001069.2014-70 

 

Fornecimento de energia elétrica. Pagamento de 

multas/juros no valor total de R$ 5.108,54, 

encontrados nas faturas constantes das fls. 12, 13, 26, 

27, 30, 35, 39, 40, 44, 47, 48. 

Manifestação da Unidade: “ Pagamento de juros e multas - faturas -

Acatamos a referida constatação, esclarecendo que nos últimos anos os repasses 

financeiros tem sido cada vez mais intempestivos e irregulares. Ocorrendo parcialmente, e 

na maioria das vezes, mensalmente. Conforme registros no SIAFI os pagamentos são 

efetuados tão logo haja repasse”. 

Análise da AUDIN: Segundo o art. 4º da Lei 4.320/64 “a Lei de 

Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 

administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar”. As despesas 

relativas a encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo atraso no 

pagamento de faturas gera para a administração despesas consideradas ilegítimas e, 
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portanto, passíveis de ressarcimento, demonstrando a falta de planejamento no controle de 

pagamento dos serviços considerados contínuos e ininterruptos, cujo pagamento em dia 

poderia ter sido feito, se medidas de controle fossem tomadas a fim de evitar essa 

ocorrência. O Campus deverá fazer constar as justificativas do atraso decorrentes de 

fatores alheios à vontade dos gestores nos correspondentes processos de despesa, e ainda 

adotar medidas para o saneamento da impropriedade/irregularidade, bem como adotar 

práticas responsáveis de consumo para dar atendimento a Portaria MPOG 23/2015. 

Recomendação 1: Controlar os pagamentos das despesas, de forma 

tempestiva, evitando a incidência de encargos financeiros (multas, juros ou outros); 

Recomendação 2: Adotar estudos e medidas de sustentabilidade para 

redução dos custos com energia elétrica e demais despesas fixas de consumo do Campus. 

 

Constatação 11.11. Ausência dos relatórios de acompanhamento do fiscal do 

contrato, em desacordo com o artigo 34, § 3º, da IN 02/2008 MPOG. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.032927.2014-28 

 

Adesão ao Pregão 01/2014 – UASG 158335. 

Contrato n.º 10/2014. Serviço de vigilância 

patrimonial ostensiva não armada (diurno e 

noturno).  

➢ 23190.000955/2014-86 

➢ 23190.006171/2014-61 

➢ 23190.009914/2014-55 

➢ 23190.013575/2014-10 

➢ 23190.017545/2014-74 

➢ 23190.023591/2014-11 

➢ 23190.036453/2014-93 

Serviços de limpeza - Contrato nº 03/2013. Não 

constam dos processos checklists com análise 

das obrigações contratuais. 
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➢ 23190.000873/2015-12 

➢ 23190.003975/2015-90 

➢ 23190.008798/2015-38 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.009460/2014-12 

➢ 23190.012985/2014-35 

➢ 23190.016958/2014-31 

➢ 23190.018650/2014-21 

➢ 23190.022226/2014-81 

➢ 23190.026449/2014-17 

➢ 23190.028842/2014-45 

➢ 23190.032902/2014-24 

➢ 23190.036309/2014-57 

➢ 23190.000878/2015-45 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.006605/2015-12 

Serviço de apoio administrativo - Contrato nº 

04/2012. Não constam dos processos checklists 

com análise das obrigações contratuais. 

 

Manifestação da Unidade:   

“Apoio Administrativo Contrato 04/2012 - - Serviço de Limpeza - 

contrato 03/2013 - Serviço de Vigilância - contrato 10/2014 - 

Deixamos de acatar a referida constatação. Informamos que este 

Campus não dispõe de quantitativo de servidores sejam eles não capacitados e muito 

menos capacitados para promover o acompanhamento mensal de todos os contratos 

vigentes sem prejuízo de suas atividades rotineiras. 

Tal situação já foi objeto de reivindicação junto a Reitoria, onde 

necessitamos de um acréscimo de (pelo menos ) 20% em relação ao quadro atual de 

Técnicos Administrativos. Diante dessa situação de precariedade instalada por falta de 

servidores, temos orientados os fiscais dos contratos a procederem nos termos do §1 do 

referido art. 34 da IN 02/2008 do MPOG de modo que: verificando o subdimensionamento 

ou falta da produtividade pactuada, com ou sem perda da qualidade na execução do 
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serviço, deverá comunicar (por meio de memorando) à autoridade responsável 

(Coordenação de Contratos) para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993 ou mesmo se utilize dos 

mecanismos de ingerência contratual constantes no mesmo diploma legal. 

Tais procedimentos podem ser vistos nos contratos 02/2014 e 09/2014 

relativos a Porteiros e Motoristas respectivamente, onde a atuação efetiva do fiscal 

comunicando o descumprimento de diversos itens do contrato pela contratada ensejou a 

rescisão contratual, além do verificado no contrato n. 06/2013 referente a concessão 

onerosa de uso do espaço físico destinado à implantação e exploração da lanchonete / 

cantina, onde o Fiscal, verificando a deficiência na prestação dos serviços a comunidade, 

endereçou memorando a Coordenação de Contratos que providenciou todos os atos 

necessários para rescisão do contrato. 

Apoio Administrativo Contrato 04/2012 - - Serviço de Limpeza - contrato 

03/2013 - Serviço de Vigilância - contrato 10/2014 - 

Deixamos de acatar as referidas constatações, pois conforme se 

depreende do art. 19 da IN 02/2008 do MPOG, é FACULTADO ao edital que origina a 

contratação exigir a abertura de conta vinculada, senão vejamos: 

"(...) o edital poderá conter ainda as seguintes regras para a garantia do 

cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com 

dedicação exclusiva da mão de obra: I - previsão de que os valores provisionados para o 

pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada 

serão depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme o disposto 

no anexo VII desta Instrução Normativa, que somente será liberada para o pagamento 

direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições: (...)" 

Ademais, no que se refere as relações contratuais citadas, nenhum dos 

editais trazem a exigência de abertura da conta vinculada. 

Ainda que este Campus reconheça que tal medida prestigia a segurança 

com relação ao adimplemento dos direitos dos trabalhadores além de minimizar os riscos 

de eventual responsabilização decorrentes da inexecução dos contratos de trabalho dos 

terceirizados, infelizmente não temos servidores em número suficiente para abrir e gerir 

as referidas contas vinculadas sem comprometer o andamento dos trabalhos de rotina do 

Campus”. 
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Análise da AUDIN: Segundo o art. 34 da IN 2/2008 do MPOG “a 

execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: I – os 

resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução 

e da qualidade demandada; II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade 

e da formação profissional exigidas; III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais 

utilizados; IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida. O 

Acórdão TCU nº 262/2006 – Plenário, assim determina “seja exigido dos responsáveis pelo 

acompanhamento e fiscalização dos contratos firmados para prestação de serviços o fiel 

cumprimento dos mandamentos estabelecidos pela Lei n. 8.666/1993, art. 67, e dos termos 

das portarias de designação, de maneira que conste dos relatórios juntados aos processos de 

pagamento informações específicas acerca da execução dos serviços contratados, bem 

como de eventuais interferências do órgão para regularização de faltas e defeitos, 

demonstrando que o objeto foi satisfatoriamente executado”. A fiscalização dos contratos é 

importante para garantir que os serviços estão sendo prestados de maneira adequada, que 

os valores pagos estão de acordo com as condições estabelecidas e que os bens fornecidos 

seguem as especificações e quantidades previstas no contrato. Além disso, falhas na 

execução do contrato podem ser detectadas pelos fiscais e corrigidas em tempo hábil, 

evitando possíveis prejuízos e interrupções nos serviços.  

Recomendação: Emitir relatórios mensais de fiscalização de serviços 

continuados, a serem anexados aos processos, com informações específicas acerca da 

execução dos serviços contratados, bem como de eventuais interferências do órgão para 

regularização de faltas e defeitos, demonstrando que o objeto foi satisfatoriamente 

executado. 

 

Constatação 11.12. 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. 
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Processo n. º Descrição 

➢ 23190.000955/2014-86 

➢ 23190.006171/2014-61 

➢ 23190.009914/2014-55 

➢ 23190.013575/2014-10 

➢ 23190.017545/2014-74 

➢ 23190.023591/2014-11 

➢ 23190.036453/2014-93 

➢ 23190.000873/2015-12 

➢ 23190.003975/2015-90 

➢ 23190.008798/2015-38 

Serviços de limpeza. Ausência de 

comprovante de depósito em conta bancária 

do valor integral da remuneração no prazo 

legal, em desacordo com o artigo 34, §5º, 

inciso I, alinea c, IN/MPOG 02/2008: Notas 

fiscais nº 47 (referente a dez/2013), 53, 57, 62, 

68, 72, 113, 140, 153, 165, 179, 190 (janeiro a 

maio/14, julho a dezembro/2014), 202, 213, 

19, 28 (janeiro, fevereiro, abril e maio/2015). 

Serviços de limpeza. Ausência de 

comprovantes de recolhimento integral de 

INSS e FGTS dos funcionários da empresa 

que atuam no contrato, em desacordo com o 

artigo 29, IV da Lei 8.666/93 e artigo 34, §5º, 

inciso I, alinea b, item 1, IN/MPOG 02/2008: 

Notas fiscais nº 68 (referente a abril 2014), 

202 e 28 (janeiro e maio/2015). 

Serviços de limpeza. Ausência de 

comprovante de pagamento de auxílio 

transporte a todos os funcionários, em 

desacordo com o artigo 34, §5º, inciso I, 

alinea c, item 4, da IN/MPOG 02/2008: Notas 

fiscais nº 47 (referente a dez/2013), 53, 57, 62, 

68, 72, 113, 140, 153, 165, 179, 190 (janeiro a 
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maio/14, julho a dezembro/2014), 202, 213, 

19, 28 (janeiro, fevereiro, abril e maio/2015). 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.009460/2014-12 

➢ 23190.012985/2014-35 

➢ 23190.016958/2014-31 

➢ 23190.018650/2014-21 

➢ 23190.022226/2014-81 

➢ 23190.026449/2014-17 

➢ 23190.028842/2014-45 

➢ 23190.032902/2014-24 

➢ 23190.036309/2014-57 

➢ 23190.000878/2015-45 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.006605/2015-12 

Serviço de apoio administrativo - Contrato nº 

04/2012. Ausência de solicitação, por 

amostragem, de cópias do extrato da conta do 

INSS de cada funcionário, de comprovante de 

pagamento de benefícios suplementares 

(auxílio alimentação e auxílio transporte) e 

comprovantes de depósitos bancários 

referentes à remuneração dos funcionários, em 

desacordo com o artigo 31, § 3º e artigo 34, § 

5º, I, c, itens 1, 3 e 4, todos da IN 

SLTI/MPOG 02/2008. 

➢ 23190.005142/2015-63 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.000878/2015-45 

➢ 23190.002703/2015-72 

➢ 23190.006605/2015-12 

Serviço de apoio administrativo - Contrato nº 

04/2012. Ausência de comprovante de 

pagamento de cesta básica aos funcionários, 

em desacordo com a cláusula 13ª da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2015 da 

categoria e apesar de inserido tal custo na 

planilha de custos do pedido de repactuação 

de 2015. 

Manifestação da Unidade:   

“Serviço de Limpeza - contrato 03/2013 - 

Acatamos integralmente a constatação, informando que quando 

verificados a ausência de algum dos documentos constantes no rol do art. 34, I da IN 
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02/2008 do MPOG o pagamento é realizado com a ressalva de que a contratada 

apresente-o até o mês subsequente (tal medida prestigia a continuidade dos serviços e a 

pontualidade nos pagamentos, não sendo correto reter pagamento quando o serviço restou 

devidamente prestado). Contudo algumas das Contratadas vêm reiteradamente 

descumprindo tais exigências, e por este motivo este Campus lavrou a notificação n°. 

direcionada a Contratada para providenciar a entrega dos referidos documentos sob pena 

das sanções legais cabíveis. 

Apoio Administrativo Contrato 04/2012 - 

Acatamos integralmente a constatação, informando que quando 

verificados a ausência de algum dos documentos constantes no rol do art. 34, I da IN 

02/2008 do MPOG o pagamento é realizado com a ressalva de que a contratada 

apresente-o até o mês subsequente (tal medida prestigia a continuidade dos serviços e a 

pontualidade nos pagamentos, não sendo correto reter pagamento quando o serviço restou 

devidamente prestado). Contudo algumas das Contratadas vêm reiteradamente 

descumprindo tais exigências, e por este motivo este Campus lavrou a notificação n°. 

direcionada a Contratada para providenciar a entrega dos referidos documentos sob pena 

das sanções legais 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: 

c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes 

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

... 



    
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 

57 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2015 

 

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)”. 

Comprovado o descumprimento das obrigações trabalhistas, a 

Administração 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. 

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. 
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Recomendação 4: Aplicar sanção à empresa, quando não houver a 

regularização do cumprimento das obrigações trabalhistas, garantido o contraditório e 

ampla defesa.  

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 12.1.  O Inventário de Almoxarifado – SUAP  não representa a situação real 

dos bens de consumo do Campus, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64 e item 8 da Nº 

205/88 da Secretaria de Administração Pública - Presidência da República. 

                   Manifestação da Unidade:  “O Campus acatada integralmente. Porém 

não há servidor destinado à coordenação de almoxarifado e patrimônio devido 

afastamento para capacitação do servidor XXXXX. O Campus está providenciando a 

reposição do servidor para exercer tal função bem como a utilização do módulo do SUAP. 

Não informamos data, pois independe do campus e sim a disponibilidade da gestor 

máximo da instituição a destinação de novos servidores”. 

   Análise da AUDIN: Compete ao setor de Controle de Estoques, 

conforme atribuições exaradas pela IN SEDAP 205/88, dentre outras: b) manter os 

instrumentos de registros de entradas e saídas atualizados; c) promover consistências 

periódicas entre os registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos 

depósitos (fichas de prateleira) - e a consequente existência física do material na 

quantidade registrada. Portanto, o responsável pelo controle do Almoxarifado deverá 

acompanhar a movimentação de material ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, 

registrando os elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico com a 

finalidade de constatar as reais necessidades dos usuários e evitar os eventuais 

desperdícios, conforme orienta o item 7.9 da IN SEDAP 205/88 “a movimentação de 

material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante deverá ser precedida 

sempre de registro no competente instrumento de controle (ficha de prateleira, ficha de 

estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia de transferência, nota de 

requisição ou de outros documentos de descarga”.  
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Recomendação 1: Estruturar o setor de Almoxarifado do Campus, 

dotando de recursos humanos e materiais para o efetivo controle de estoque. 

Recomendação 2: Promover a conciliação entre os registros efetuados 

no SUAP com os dos depósitos e a consequente existência física do material na quantidade 

registrada. 

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe o item 2.2 dos 

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96. 

Manifestação da Unidade:  “Acatamos integralmente e a manifestação 

da constatação 12.1 reflete nesta constatação”. 

Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover a 

conciliação mensal das movimentações de entrada e saída de bens no SIAFI. Para tanto o 

responsável pelo setor de patrimônio deverá encaminhar à Contabilidade em que a UG 

esteja jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, os 

relatórios mensais de movimentação de bens - RMB para que procedam o ajuste e 

conciliação dos saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos 

bens deve estar preparado para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, 

movimentações, doações, baixas, etc, com emissão e guarda dos documentos 

comprobatórios necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de 

transferência, termos de doação, relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em 

especial, quando ocorrer perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc. A 
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Administração deverá dispor de mecanismos de controle que permitam gerar essa 

informação, mesmo que o sistema SUAP ainda não possua tal ferramenta. 

Recomendação: Providenciar RMB mensal, bem como solicitar 

melhorias no SUAP para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus. 

 

Constatação 13.2. Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de 

depreciação de bens, não evidenciando a adequada situação patrimonial do ente público e 

suas variações, em desacordo com o artigo 15, IV da Lei 10.180/01.  

Manifestação da Unidade:  “Acatamos integralmente e informamos que 

o campus está tomando as devidas providências assim que receber mais servidores”. 

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

art. 3º do Decreto 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 Pública 

instituída pela Portaria STN 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 
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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.  

 

Constatação 13.3. O Inventário de Patrimônio – SUAP não representa a situação real dos 

bens permanentes do Campus, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “Acatamos integralmente e estamos 

providenciando a solução e desejamos que com a maior brevidade possível”. 

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 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 

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:Atualizar os registros dos bens patrimoniais no 

sistema de SUAP e promover a conciliação no SIAFI. 

 

Constatação 13.4.  Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo 

aos itens 8.1 e 8.4 da IN 205/88/SEDAP. 

Manifestação da Unidade: “Acatamos a constatação integralmente” 
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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 

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

d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes 

em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos; e 

e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade. 

Conforme consubstanciado pela IN/SEDAP 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.  

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual 

de bens e almoxarifado, bem como seu desfazimento. 

 

Constatação 13.5.  Equipamentos e/ou material permanente distribuídos à unidade 

requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente Termo de 

Responsabilidade , em desacordo ao item 7.1.1 da IN 205/88/SEDAP. 

Manifestação da Unidade:  “Acatamos integralmente a constatação”. 

Análise da AUDIN: Conforme determina o item 7.11 da IN/SEDAP 

205/88 “nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à unidade 

requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente Termo de 

Responsabilidade, assinado pelo consignatário, ressalvados aqueles de pequeno valor 

econômico, que deverão ser relacionados (relação carga), consoante dispõe a IN/SEDAP 

nº142/83”. A carga é a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu 

consignatário. Cumpre ao Setor de Patrimônio no que concerne ao material distribuído, 

cuidar da sua localização, recolhimento, manutenção e redistribuição, assim como da 
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emissão dos competentes Termos de Responsabilidade que deverão conter os elementos 

necessários à perfeita caracterização do mesmo.  

Recomendação: Promover a carga dos bens patrimoniais aos seus 

responsáveis, que se efetiva com o competente Termo de Responsabilidade. 

 

Constatação 13.6.  Imóveis de uso especial do campus com avaliações vencidas junto ao 

SPIUNET, em desacordo a Portaria Interministerial da STN/SPU n° 322/2001, Orientação 

Normativa GEAD/SPU n° 04/2003 e Orientação Técnica n° 01/DCF/PROAD/IFMT/2014. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação do Gestor. 

Análise da AUDIN: De acordo com a Portaria Interministerial da 

STN/SPU n.º 322/2001, o SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso 

Especial da União passa a ser a principal fonte alimentadora do SIAFI para efeito de 

contabilização dos imóveis, mantendo a tempestiva compatibilidade entre as informações 

existentes nos Sistemas.  As avaliações ou reavaliações dos imóveis cadastrados devem ser 

periodicamente realizadas/revisadas pelos Órgãos ou Entidades, a fim de que os valores 

apurados estejam em consonância com mercado imobiliário. O item 4.6.2 da Orientação 

Normativa GEADE-004/2003, dispõe sobre o prazo de validade das avaliações dos bens 

imóveis da União para fins cadastrais e contábeis e que, conforme dispõe o anexo III da 

Orientação Técnica n.º 01/DCF/PROAD/IFMT/2014, será realizada a reavaliação dos bens 

imóveis a cada 02 anos. O setor de Engenharia/PRODIN está desenvolvendo trabalhos no 

sentido de regularizar essas avaliações junto aos campi, porém compete ao Gestor do 

campus o acompanhamento e fornecimento de subsídios para a conclusão dos trabalhos 

daquele setor, bem como da atualização do SPIUnet. 

Recomendação: Atualizar o valor do imóvel do campus no SPIUnet. 
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Constatação 13.7. Ausência de desfazimento de bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, 

antieconômicos ou irrecuperáveis), em desacordo ao Decreto 99.658/1990. 

                     Manifestação da Unidade:  “Acatamos integralmente a constatação. Assim 

que tivermos o inventário esta constatação será sanada”. 

Análise da AUDIN: O material considerado genericamente inservível, 

para a repartição, órgão ou entidade que detém sua posse ou propriedade, deverá ser objeto 

de classificação, conforme determina o parágrafo único do art. 3º do Decreto 99658/90. O 

material classificado como ocioso ou recuperável será cedido a outros órgãos que dele 

necessitem. Ainda dispõe o art. 15 “a doação, presentes razões de interesse social, poderá 

ser efetuada pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal direta, pelas 

autarquias e fundações, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência, 

relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo ocorrer, em favor dos órgãos 

e entidades, observados o Parágrafo único: “ Os microcomputadores de mesa, monitores de 

vídeo, impressoras e demais equipamentos de informática, respectivo mobiliário, peças-

parte ou componentes, classificados como ociosos ou recuperáveis, poderão ser doados a 

instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que participem de projeto integrante 

do Programa de Inclusão Digital do Governo Federal”. Deverá observar ainda, conforme 

dispõe o art. 16, que verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de 

material classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua 

descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após a retirada das partes 

economicamente aproveitáveis, porventura existentes, que serão incorporados ao 

patrimônio. 

Recomendação: Promover o desfazimento de materiais inservíveis, 

ociosos e antieconômicos consoante ao Decreto 99.658/90. 
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14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 14.1. Não utilização do sistema SUAP/módulo FROTA, em desacordo a 

portaria 864/2015/IFMT; 

Manifestação da Unidade:  “Acatamos a constatação integralmente. O 

módulo será utilizado assim que recebermos um servidor do edital de remoção do IFMT o 

qual será designado a também alimentar o módulo FROTA”. 

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 

trabalho do servidor responsável.  

Recomendação: Efetivar o devido controle de veículos do campus por 

meio do SUAP - Módulo FROTA. 

 

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

Constatação 15.1   Ausência de controle efetivo dos  pagamentos das taxas de ocupação 

por parte de usuário permissionário dos imóveis funcionais, em desacordo art. 9°, da 

Resolução n° 89/2014/CONSUP/IFMT.  

Descrição 

➢  Residência funcional ocupada por servidor do campus com ausência de: informações 

sobre o período de ocupação, termo de concessão, recolhimentos de taxas de 

ocupação, finalidade da ocupação e conservação do imóvel.  

Manifestação da Unidade:  “Acatamos integralmente a constatação. 

Essa ocupação não foi regularizada devido ausência comprobatória do imóvel em área do 

campus. Este levamento está sendo realizado pela PRODIN através de levantamento 
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topográfico em conjunto com documento de escritura cuja matrícula 45778 no 6º ofício. 

Este documento está de posse do Prof. XXXXX, que realiza tal levantamento para 

regularização”. 

Análise da AUDIN:  A manifestação da unidade não elide a constatação, 

tendo em vista a obrigatoriedade do controle efetivo dos  pagamentos das taxas de 

ocupação por parte dos usuários permissionários dos imóveis funcionais, em desacordo 

com o art. 9°, da Resolução n° 89/2014/CONSUP/IFMT. O Gestor do campus deve 

regularizar a situação do imóvel funcional e do servidor beneficiado para o devido 

recolhimento. 

 Recomendação 1: Manter controle adequado de informações sobre os 

imóveis ocupados, contendo ao menos as seguintes informações: data de início e 

encerramento da ocupação; cargo ou função exercida pelo permissionário; realização do 

recolhimento mensal da taxa de ocupação; valor atualizado do imóvel e valor percentual do 

recolhimento da taxa de ocupação, além do valor absoluto de tal recolhimento; pagamento 

de taxas de água e energia elétrica; finalidade das ocupações e conservação dos imóveis. 

Recomendação 2: Firmar termo de concessão de imóvel funcional entre 

o Gestor do campus e o servidor beneficiado, nos termos da Resolução CONSUP n. 

89/2014, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

Constatação 15.2   Ausência de pagamento, por parte do usuário permissionário dos 

imóvel funcional, da taxa de ocupação, das despesas de água e energia elétrica do imóvel, 

em desacordo art. 8°, inciso IV da Portaria n° 89/2014/CONSUP/IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “Acatamos integralmente a constatação. 

Imovél sendo regularizado conforme explicitado na constatação 15.1”. 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a questão, 

tendo em vista que o  art. 8°, §2° da Portaria n° 89/2014/CONSUP/IFMT, determina: 
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§2° Quando não for possível a aferição individual do consumo 

previsto no inciso IV, o pagamento deverá ser feito por estimativa, 

considerando as taxas estabelecidas por orientação das 

concessionárias de água e energia elétrica, por arbitramento. 

Recomendação 1: Efetivar a cobrança das despesas de água e energia 

elétrica do imóvel, por meio de estimativa, considerando as taxas estabelecidas por 

orientação das concessionárias de água e energia elétrica, por arbitramento. 

Recomendação 2: Avaliar se o servidor beneficiado com o uso de 

imóvel funcional se enquadra no requisito de isenção de taxa de ocupação, de acordo com 

a Portaria 89/2014 do CONUP/IFMT. 

  Recomendação 3: Apurar responsabilidade e, se couber, recolher aos 

cofres públicos possível quantia que deixou de pagar para custeio das despesas de água e 

energia elétrica do imóvel funcional do campus. 

 

Constatação 15.3  Imóveis funcional sem avaliação oficial, em desacordo a Portaria n° 

89/2014/CONSUP/IFMT. 

Manifestação da Unidade: “Acatamos integralmente a constatação. A 

avaliação do imóvel funcional será realizada após a regularização e atualização dos 

dados do imóvel no SPIUNET”. 

Análise da AUDIN:  A unidade deve fazer gestão junto a Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional, que atualmente é setor responsável pela avaliação dos 

imóveis do IFMT, visando manter a regularidade e legalidade dos imóveis do campus. 

Diante o exposto, a resposta da unidade não elide a questão, tendo em vista a 

obrigatoriedade de avaliação dos imóveis funcionais do campus com fulcro no Decreto-Lei 

9.760/46 e  Resolução 89/2014/CONSUP/IFMT 
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Recomendação: Efetua a devida avaliação dos imóveis funcionais do 

campus, por meio de gestão junto a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, que 

atualmente é setor responsável pela avaliação dos imóveis do IFMT. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

Constatação 16.1. Ausência de Plano de Gestão e Logística Sustentável, em desacordo a 

IN nº 10/2012 – SLTI. 

Manifestação da Unidade:  “Ciente da obrigatoriedade e necessidade 

perante às diretrizes do governo federal em relação ao tema de sustentabilidade e da 

implantação do Plano de Gestão Logística Sustentável, o câmpus no início do exercício de 

2015, estabeleceu em seu planejamento a elaboração de tal documento, visando à prática 

de uma nova gestão pública sustentável, bem como ao atendimento às disposições dos 

orgãos superiores e de controles interno e externo. Também já estão sendo contatos com 

outros orgãos públicos que já estabeleceram o PGLS”. 

Análise da AUDIN: O Plano de Gestão e Logística Sustentável é 

ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, 

prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou 

entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 

Administração Pública. A constatação ficará mantida até que a unidade encaminhe a esta 

AUDIN o seu Plano de Gestão e Logística Sustentável, bem como informe o andamento 

das ações do plano que passarão a ser implementadas, tais como coleta seletiva e separação 

de resíduos recicláveis descartáveis do campus e instalação de comissão permanente de 

sustentabilidade do campus. 

Recomendação: Elaborar Plano de Gestão e Logística Sustentável do 

campus, bem como implantar as suas ações, conforme Decreto nº 5.977/2006 e IN nº 

10/2012 – SLTI. 
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Constatação 16.2. Ausência de coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis do 

campus – Decreto n. 5940/2006 e Programa Esplanada Sustentável. 

          Manifestação da Unidade:  “Constatação acatada integralmente. O 

Campus não possui uma projeto permanente de coleta seletiva, porém a separação é feita 

em coletores afixados ao longo do campus. A coleta é feita pela prefeitura que por sua vez 

não a faz de forma seletiva. O campus, realiza atividades anuais para coleta seletiva 

envolvendo alunos dos curso técnico em meio ambiente e tecnologia em gestão ambiental 

com o projeto blv verde, onde o material separado é coletado por uma cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis”. 

Análise da AUDIN: A coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis é 

uma das ações mais importantes para o campus, tanto para conscientização de toda a 

comunidade escolar como para o meio ambiente, sendo que o campus deve tomar iniciativa 

de transformar as atividades isolados ou pontuais em ação institucional prevista no  Plano 

de Gestão e Logística Sustentável.   

Recomendação: Implementar de forma institucional a coleta seletiva e 

separação de resíduos recicláveis do campus, como ação do Plano de Gestão e Logística 

Sustentável. 

 

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

Constatação 17.1.  Ausência de informações no PPC conforme Resolução 

CONSUP/IFMT nº 023 de 06 de julho de 2011. 

Cursos Descrição 

➢ Química - 

Técnico Subsequente 

Ausência da informação no item capa da 

modalidade;No item Contra capa, ausência de 

informação dos pros reitores, diretor de ensino da Pró 

Reitoria de Ensino; Ausência de sumário; Perfil 

institucional; Caracterização dos campus; Objetivo 
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especifico; Diretrizes; Público alvo; Inscrição; 

Matricula; Transferência; Perfil profissional dos 

egressos do curso; Fluxograma; Estágio 

supervisionado; Metodologia; Avaliação; Avaliação de 

Competências; Planos de melhorias do curso; 

Atendimento ao discente; Política de controle de 

evasão; No item quadro de docentes, ausência de 

informações quanto ao número do CPF, tempo de 

experiência, média de alunos por docentes e média de 

disciplina por discente; 

➢ Meio Ambiente - 

Técnico 

No item capa ausência de informação quanto a 

modalidade; No item contra capa ausência da 

informação de pros reitores e coordenador de curso; 

Perfil institucional; Caracterização do Campus; 

Objetivo específico; Diretrizes; Público alvo; 

Inscrição; Matrícula; Transferência; No item 

organização curricular da existência de pré-requisito 

em cada disciplina, dias letivos da semana, número de 

alunos por turma e horas de estágio; Fluxograma; 

Avaliação; Sistema de avaliação de curso; Plano de 

melhorias do curso; Atendimento ao discente; Politicas 

de controle de evasão; No item quadro docentes, 

ausência de informações quanto a titulação, número de 

CPF, tempo de experiência,  média de alunos por 

docentes e média de disciplina por discente; e 

referência bibliográfica. 

Manifestação da Unidade:  “Em resposta ao item de constatação da 

nota de auditoria da área pedagógica 17.1, informamos que no momento de construção 
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dos respectivos projetos pedagógicos de curso não havia a homologação de nenhuma 

resolução que orientasse a elaboração de projetos pedagógicos no IFMT. Neste sentido, 

os projetos foram concebidos em um modelo diferente que a resolução atual 

(CONSUP/IFMT nº023 de 06 de julho de 2011). 

No sentido de atender a presente resolução os projetos pedagógicos de 

todos os cursos estão sendo reformulados e serão protocolizados até o fim de agosto de 

2015 para avaliação do CONSUP. Assim, para os cursos de ensino médio integrado e 

subsequente fora constituída uma comissão para a adequação dos projetos mediante a 

portaria nº38 de 08 de junho de 2015. Com relação aos cursos superiores, os seus 

respectivos NDE (Núcleo Docente Estruturante) estão em trabalho permanente de 

readequação dos cursos. 

Reafirmamos que a equipe pedagógica deste campus tem mantido 

vigilância com as leis, resoluções e/ou normativas internas ou externas ao IFMT”. 

Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs técnicos e 

de ensino médio define a forma e a estrutura desses projetos, que devem ser observados 

pelo campus. Em seu artigo 7º inciso II a XIII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, 

“...A Comissão construirá ou reformulará o PPC conforme o roteiro previsto (no caso de 

cursos novos, com aproveitamento da pesquisa de demanda regional) e o encaminhará à 

Diretoria de Ensino;” e também em seu artigo 14, determina que “Os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) técnicos já elaborados anteriormente, deverão passar, gradativamente, por 

reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente quanto à sua forma e os 

dados que devem constar no projeto. 

Recomendação: Providenciar, junto ao CONSUP, aprovação da 

atualização dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Química - Subsequente e Meio 

Ambiente - Técnico. 
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Constatação 17.2. Ausência de informações no PPC conforme Resolução CONSUP/IFMT 

nº 024 de 06 de julho de 2011. 

Curso Descrição 

➢ Gestão 

ambiental - Tecnologia 

 

No item contra capa, ausência da informação de pro 

reitores; apresentação; Caracterização do curso; Objeto 

especifico; Objetivo especifico; Publico alvo; 

inscrição; Matrícula; Tranferência; Fluxograma; 

Pesquisa e produção científica; Estágio 

supervisionado; Metodologia; Avaliação; Avaliação de 

competências; Plano de melhorias do curso; 

Atendimento ao discente; Aproveitamento de estudos; 

Políticas e controle de evasão; Certificados e diplomas; 

No item quadro de docentes ausência de informações 

quanto ao número do CPF, tempo de experiência, 

média de alunos por docente e média de disciplinas por 

docente; Núcleo de docente estruturante; e referências 

bibliográficas. 

Manifestação da Unidade:  “Em resposta ao item de constatação da 

nota de auditoria da área pedagógica 17.2, informamos que no momento de construção 

dos respectivos projetos pedagógicos de curso não havia a homologação de nenhuma 

resolução que orientasse a elaboração de projetos pedagógicos no IFMT. Neste sentido, 

os projetos foram concebidos em um modelo diferente que a resolução atual 

(CONSUP/IFMT nº023 de 06 de julho de 2011). 

No sentido de atender a presente resolução os projetos pedagógicos de 

todos os cursos estão sendo reformulados e serão protocolizados até o fim de agosto de 

2015 para avaliação do CONSUP. Assim, para os cursos de ensino médio integrado e 

subsequente fora constituída uma comissão para a adequação dos projetos mediante a 

portaria nº38 de 08 de junho de 2015. Com relação aos cursos superiores, os seus 
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respectivos NDE (Núcleo Docente Estruturante) estão em trabalho permanente de 

readequação dos cursos. 

Reafirmamos que a equipe pedagógica deste campus tem mantido 

vigilância com as leis, resoluções e/ou normativas internas ou externas ao IFMT”. 

Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs do ensino 

superior define a forma e a estrutura desses projetos, que devem ser observados pelo 

campus. Em seu artigo 5º inciso II a VII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, 

“Após a sua elaboração, o PPC deverá ser socializado para apreciação e possíveis 

retificações ou adaptações” e também em seu artigo 6º, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) Superior já elaborados anteriormente, deverão passar, 

gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente 

quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto. 

Recomendação: Providenciar, junto ao CONSUP, aprovação da 

atualização do Projeto Pedagógico do curso de Gestão ambiental - Tecnólogo. 

 

IV – Conclusão 

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. 
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      Cuiabá, 28 de agosto de 2015. 

 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Renata Bueno Contrera Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 

 

Jane Maria Delgado Auditora 
 

Marcus Vinicius Taques 

Arruda 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
 

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração 
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ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS BELA VISTA 

2014 

Item Modalidade 

Licitação 

Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 

Processo n.º 

(Analisados) 

CNPJ Favorecido Valor 

Liquidado 

1 12 23085000033/14-76 23188.027273/2014-60 XX6654050001XX 132.988,00 

2 12 64047010676201381 23190.024684.2014.54 XXX320140001XX 350.281,29 

3 8 23190.019079/2014-61 23190.019079/2014-61 XXX606421XX 1.700,00 

4 8 23190.019079/2014-61 23190.019079/2014-61 XXX897351XX 690,00 

5 8 23190.021361/2014-17 23190.021361/2014-17 XXX369611XX 400,00 

6 8 23190.021362/2014-53 23190.021362/2014-53 XXX130071XX 200,00 

7 8 23190.028264/2014-47 23190.028264/2014-47 XXX273651XX 991,00 

8 8 23190.028689/2014-56 23190.028689/2014-56 XXX747051XX 630,00 

9 12 64054001408201460 23190.027719/2014-15 XX0415640001XX 135.502,30 

10 7 23190034216201498 23190034216201498 XXX073938XX 630,00 

11 6 23190034540201414 23190034540201414 XX5510590001XX 7.993,69 

  8 23190.021678/2014-45 23190.021678/2014-45 XXX597949XX 5.760,00 

  8 23190.021678/2014-45 23190.021678/2014-45 XXX336158XX 1.000,00 



    
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 

76 

 
Relatório de Auditoria nº 20/2015 

 

  12 23190002487201301 23190002487201301 XX4687380001XX 4.312,00  

  

2015 

Item Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 

Processo n.º 

(Analisados) 

CNPJ Favorecido Valor 

Liquidado 

1 12 23188.001414/2013 23194.014793/2014-23 

23190.008217.2014-87 

23190.031650.2014-16 

23190.003660.2015-42  

XX0885410001XX 11.449,36 

2 12 23188.002439/2010 23188.002439/2010 

23190.005140.2015-74 

XX5357640329XX 5.175,24 

  

3 08 23190.006163/2015-04 23190.006163/2015-04 

23190.004461.2015-51 

23190.013755.2015-74 

23190.011246.2015-15 

23190.016766.2015-14 

23190.016775.2015-05 

XX84XX 15.971,12 

  

4 08 23190.009355/2015-64 23190.009355/2015-64 XXX897351XX 3.521,03  

5 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX032781XX 375,00  

6 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX852521XX 375,00 

7 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX848231XX 375,00 

8 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX649191XX 245,00  

9 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX941731XX 620,00 
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10 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX647381XX 245,00 

11 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX551451XX 375,00  

12 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX373131XX 375,00 

13 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX796501XX 245,00  

14 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX243901XX 375,00 

15 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX838401XX 620,00 

16 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX176341XX 245,00 

17 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX243901XX 375,00 

18 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX931281XX 620,00 

19 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX890001XX 620,00 

20 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX882491XX 375,00 

21 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX101161XX 620,00 

22 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX678021XX 245,00 

23 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX230941XX 375,00 

24 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX477191XX 375,00 

25 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX579831XX 620,00 

26 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX487911XX 245,00 

27 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 05703612144 245,00 

28 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX630391XX 245,00 

29 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX042321XX 375,00 
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30 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX814021XX 375,00 

31 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX516121XX 375,00 

32 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX538131XX 245,00 

33 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX396051XX 375,00 

34 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX496182XX 375,00 

35 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX533111XX 375,00 

36 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX398221XX 620,00 

37 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX292751XX 375,00 

38 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX890001XX 620,00 

39 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX790411XX 375,00 

40 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX461821XX 375,00 

41 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX391091XX 375,00 

42 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX767551XX 375,00 

43 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX572621XX 620,00 

44 08 23190.013215/2015-91 23190.013215/2015-91 XXX736581XX 620,00 

45 08 23190.014417/2015-50 23190.014417/2015-50 XX84XX 9.800,00* 
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46 08 23190.014573/2015-11 23190.014573/2015-11 XXX036121XX 1.000,00 

47 08 23190.033267/2014-01 23190.033267/2014-01 XXX129151XX 1.000,00 

48 08 23190.033267/2014-01 23190.033267/2014-01 XXX303081XX 1.000,00 

49 06 231900.00799/2015-34 231900.00799/2015-34 

23190.001069/2014-70  

XX4673210001XX 194.553,14 

50 12 231900.01138/2012-83 
23190.000955/2014-86 

23190.006171/2014-61 

23190.009914/2014-55 

23190.013575/2014-10 

23190.017545/2014-74 

23190.023591/2014-11 

23190.024511/2014-36 

23190.036453/2014-93 

23190.000873/2015-12 

23190.003975/2015-90 

23190.008798/2015-38 

23190.003972/2015-56 

XX6611610001XX 260.524,79 

51 12 231900.01286/2011-17 23190.001286/2011-17 

23190.002448/2014-87 

23190.002703/2015-72 

23190.009460/2014-12 

XX9178220001XX 88.988,03 
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23190.012985/2014-35 

23190.016958/2014-31 

23190.018650/2014-21 

23190.022226/2014-81 

23190.026449/2014-17 

23190.028842/2014-45 

23190.032902/2014-24 

23190.036309/2014-57 

23190.000878/2015-45 

23190.002703/2015-72 

23190.006605/2015-12 

52 06 231900.14262/2015-51 231900.14262/2015-51 XX1508890001XX 3338,96 

53 07 231900/24324/2014-52 231900.24324/2014-52 XX7323060001XX 11.500,00 

54 12 23195.000134/2013-19 23190.010099.2015-58 XX4619090001XX 39.668,24 

55 12 23197.000063/2014-15 23190.032927.2014-28 

23190.001270.2015-38 

23190.006608.2015-48 

XX3320870005XX 107.113,04 

* valor cancelado (2015RP000426). 

  

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2015/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=326b9f5388bebe1959d088341379c4f1

