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Unidade Auditada: Campus Várzea Grande 

Nome do Gestor: Sandra Maria de 

Lima 

Cargo: Diretora Geral 

Ordem de Serviço: 10/2018 

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

OBS:  

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria nº 

16/2018: 1.3; 1.8; 1.9; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.9; 2.14 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 19/2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2018, 

referente aos exercícios de 2017 (Julho a Dezembro) e 2018 (janeiro a Julho), 

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

o exercício analisado, apresentamos a Nota de Auditoria referente ao acompanhamento 

das ações previstas no PAINT 2018, realizadas pelo Campus Várzea Grande, conforme 

descritas abaixo: 

1.24 Reavaliar os controles internos e avaliar matrizes de riscos e uso 

do refeitório dos campi e Reitoria, com base nos parâmetros da avaliação de 2015 e 

2016; 

2.1 Acompanhamento da regularidade na concessão de benefícios 

assistenciais (2994); 

2.2 Análise das aquisições de Materiais de Consumo, mobiliário e 

demais bens Permanente, em todas as modalidades (2994); 
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2.3 Análise dos serviços de manutenção, reforma e obras, todas as 

modalidades (2994); 

2.4 Acompanhamento da regularidade da concessão de auxílios 

Estudantis (20RL); 

2.5 Acompanhamento da regularidade da concessão de Bolsa 

pesquisador (20RL); 

2.6 Análise das aquisições de Material de consumo, equipamento, 

software, consultoria de TI Manutenção, locação de software e equipamentos para TI, 

em todas as modalidades (20RL); 

2.7 Análise de aquisição de outros serviços Pessoa Jurídica (20RL); 

2.8 Análise de aquisição de serviços terceirizados (MDO) (20RL); 

2.9 Acompanhamento de regularidade na contratação de obras, serviço 

de engenharia e instalação (20RL); 

2.10 Acompanhamento de despesas com Pessoa Física (20RL); 

2.11 Acompanhamento da regularidade na contratação de obras e 

instalação (20RG); 

2.12 Acompanhamento de arrecadação de receita própria; 

 

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 
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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 e patrimônio; 

além da consulta ao SIAFI Web, Comprasnet e ao  SICAF.      Foi realizada reunião 

com o Diretor Geral do campus, Chefe de Administração e Planejamento, Coordenação 

de Gestão de Pessoas, Chefe do departamento de Ensino, responsável pelo Setor de 

Patrimônio e Almoxarifado, contadora, fiscal de contratos de serviços terceirizados, e 

aos setores de almoxarifado e patrimônio, além de entrevistas com funcionários 

terceirizados e responsáveis pelos setores de: refeitório, estágio, comunicação social, 

psicologia, pedagogia e registro escolar. 

     

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

1- CONTROLE DE GESTÃO 

 CONTROLES INTERNOS 

Constatação 1.1. Ausência de Regimento Interno do campus, em desacordo à 

Resolução n.º  25/2017 que aprova o novo regimento geral do IFMT. 

 Manifestação da Unidade: “O IFMT campus Várzea Grande, em novembro de 

2014, institui uma comissão para elaborar o seu regimento interno. Entretanto, tendo 

em vista a necessidade de um Regimento Geral do IFMT para balizar os trabalhos, esta 

comissão foi suspensa, aguardando a aprovação do Regimento Geral do IFMT, o que 

ocorreu somente em maio do corrente ano. Em 24/10/2018 foi instiuída uma nova 

comissão com este intuito, pela Portaria n. 114/2018 IFMT - VGD, em anexo, cujo 

prazo para conclusão do regimento interno será em abril de 2019”. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

 

 

4 

Relatório de Auditoria nº 19/2018 

Análise da AUDIN: O IFMT possui regimento geral desde 2012, com 

a resolução 05/2012, definindo em seu art. 120, que cada campus terá próprio regimento 

interno, aprovados pelo CONSUP.  Como houve recentemente atualização do 

Regimento Geral do IFMT, o campus deve adequar e encaminhar a minuta de seu 

regimento para apreciação do CONSUP. Cabe destacar que em 2016, durante a 

avaliação dos controles internos do campus, já havia sido constatada essa fragilidade e 

nessa reavaliação percebeu-se que houve pouco avanço nesse assunto.  Sendo assim, a 

constatação fica mantida até a aprovação do regimento interno do campus. 

Recomendação: Elaborar minuta de regimento interno do campus 

contendo no mínimo a composição, organização, competência e  normas de 

funcionamento. 

 

Constatação 1.2. Ausência de planejamento estratégico e tático formalizado para os 

setores do campus, com vista a definição de prioridades, não observando as práticas de 

gerenciamento de riscos na Instituição. 

                     Manifestação da Unidade: “Não concordo com a constatação da 

AUSÊNCIA de planejamento estratégico  e tático formalizado, haja vista que o campus 

tem seu Mapa Estratégico (em anexo), com seus indicadores o que de certo modo 

estipula metas para os setores. Outrossim, há um planejamento com a equipe gestora 

em função do calendário acadêmico, em função da PLOA e tendo como norte a missão 

de Educar para a Vida e para o Trabalho. É necessário pautar a questão referente ao  

déficit  de servidores Técnicos Administrativos, hoje em várzea Grande, em torno de 7, 

dentro de um conjunto de 23, ou seja, uma força de trabalho que realiza projetos de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão com 70% da sua composição”. 

   Causa: Controle interno insuficiente 
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                Análise da AUDIN: Com os planejamentos estratégico e tático bem 

definidos, o Gestor tem ferramentas para executar e otimizar os recursos públicos 

destinados ao campus, garantindo cumprir com seus objetivos institucionais.  Cabe à 

gestão de cada campus definir seu próprio planejamento tático e também o operacional, 

e em conjunto com a Reitoria instituir o Planejamento Estratégico. 

Recomendação: Formalizar o planejamento estratégico e tático das 

áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração, com vista a definição de 

prioridades, no âmbito do campus e do IFMT. 

 

Constatação 1.3. Ausência de mapeamento de processos em todas as áreas do campus, 

como boas práticas de gerenciamento de riscos. 

Manifestação da Unidade: “Temos o planejamento de executar o 

mapeamento de processos da Coordenação de Gestão de Pessoas e da Secretaria 

Escolar durante o ano de 2019”.  

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O mapeamento dos processos na Administração 

pública tem sido implantado com o intuito de tornar os procedimentos mais ágeis e com 

maior otimização dos recursos humanos e materiais. O campus ainda tem fragilidades 

nessa área a serem controladas a fim de alcançar todos os seus processos, não apenas 

nas áreas de gestão de pessoas e secretaria escolar. Cabe destacar que antes da 

implantação da Política de Gestão de Riscos pelo Ministério da Transparência e pelo 

IFMT, o mapeamento de processos já era considerado uma boa prática de 

gerenciamento de risco nos órgãos do Poder Executivo. Considerando a manifestação do 

gestor, a constatação fica mantida até a conclusão das atividades de mapeamento de 

processos em todas as áreas da Instituição. 
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Recomendação: Concluir o mapeamento dos processos do campus. 

 

Constatação 1.4. Ausência de publicação no site do campus de conteúdos previstos no 

mapa de conteúdos divulgado pela ASCOM/IFMT, conforme abaixo: 

a) Setor administrativo e financeiro: sub abas - Fiscalização e serviços, 

administração patrimonial, veículos, protocolo ( ausência de conteúdo); 

b) Ensino: sub abas: legislação,reunião ensino, reunião com os pais, sistema de 

ingressos, docentes, colegiado, conselho de classe, secretaria acadêmica; 

c) Pesquisa e Extensão: Legislações. 

Manifestação da Unidade: “Os conteúdos previstos no mapa da 

ASCOM  estão sendo providenciados para cada setor”. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O mapa de conteúdo da Ascom é um guia 

destinado às comunidades interna e externa para padronização dos materiais e ações de 

comunicação visual do IFMT, com o objetivo de fortalecer a identidade da sua marca. O 

manual tem como principal finalidade manter consistente a imagem do Instituto, 

unificando o trabalho realizado em diferentes campi. Além disso, objetiva facilitar a 

atuação dos comunicadores, disponibilizando padrões e materiais para uso no cotidiano. 

Desta forma os conteúdos existente no website do campus, conforme manifestação da 

unidade ainda não atende a atualização do site do campus. até que seja providenciada 

manteremos a constatação 

Recomendação: Publicizar o mínimo de informações exigida no 

mapa de conteúdo da ASCOM , no site do campus. 
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Constatação 1.5. Ausência de uso eletrônico para criação e movimentação de processo 

administrativo, em desacordo ao §1º do art. 22 da Decreto n.º 8.539/2015. 

Manifestação da Unidade: “O Processo eletrônico está em fase de 

implantação em toda rede do IFMT, sendo que será utilizado o sistema SUAP em todas 

as unidades. Até a presente data já realizamos a aquisição de scanners necessários 

para implantação do Processo eletrônico. Dentro do SUAP já está presente o módulo 

de processo eletrônico porém ainda não disponível sua utilização. Assim estamos 

aguardando a Diretoria de Tecnologia de Informação do IFMT liberar a 

funcionalidade do referido módulo”. 

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: O uso eletrônico para criação e movimentação de 

processo administrativo nos órgãos públicos do Poder Executivo, segundo o Decreto 

8.539/2015, teria até Outubro/2017 para seu funcionamento. Esse sistema trará 

melhorias na burocratização dos procedimentos administrativos, além de oferecer maior 

transparência para o cidadão que necessita dos serviços do IFMT. A Gestão deve buscar 

ações para agilizar essa informatização de tramitação, despacho e conclusão de 

procedimentos no âmbito do IFMT. 

Recomendação: Providenciar, junto com a DGTI do IFMT, o 

funcionamento do uso eletrônico para criação e movimentação de processo 

administrativo no âmbito do IFMT. 

 

 Constatação 1.6. Fragilidade na estrutura física do campus. 

Descrição 
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- ausência de um auditório, ou espaço similar, com capacidade para sediar eventos 

com todos os alunos e servidores; 

- quantidade de banheiros insuficiente para alunos, docentes e administrativos; 

- ausência de adequada acessibilidade, banheiros e salas para alunos e servidores 

PNEs, inclusive com  instalação de piso tátil e rampas; 

- espaço reduzido destinado à biblioteca; 

- salas de aulas insuficientes para atender toda a demanda de atividades do campus; 

- sala de professores inadequada em relação ao corpo docente lotado no campus; 

- ausência de ambiente físico aos docentes, propício às atividades de pesquisa e 

preparação de aulas; 

- ausência de refeitório; 

- ausência de sala reservada para atendimento pedagógico e/ou psicológico dos 

alunos; 

- ausência de espaços adequados de convivência para alunos e servidores; 

- ausência de garagem coberta para veículos oficiais do campus; 

- ausência de sinalização predial - uniforme e padronizada (sinalização 

externa/interna, direcional e de emergência); 

- ausência de espaço adequado para aulas de música e artes; 

Manifestação da Unidade: “Em relação às instalações físicas do 

campus, esclarecemos que não somos o gestor do contrato n. 19/2003 IFMT (Processo 

n. 23188.003499/2013-94)  cujo objeto constitui a construção da sede definitiva das 
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instalações físicas do IFMT campus Várzea Grande. Tal contrato está vencido e as 

obras estão paralisadas, sendo a sua gestão de responsabilidade da Pró-reitoria de 

desenvolvimento Institucional do IFMT.  

Para atender nossa comunidade da melhor forma possível, tomamos 

partido de outras possibilidades tais como:  

1. Parceria com a IBN - Igreja Batista Nacional do Cristo Rei para 

utilização do auditório com capacidade para mais de 1000 

pessoas para realização de grandes eventos como formaturas; 

2. Será instalada mais uma sala modular, que funcionará como um 

mini auditório com capacidade para 90 pessoas; (Previsão de 

conclusão em fevereiro de 2019). 

3. Já foram instalados mais 4 banheiros modulares que estão 

aguardando a construção do sistema de tratamento de esgoto 

para serem colocados em funcionamento; ((previsão de 

conclusão em abril de 2019). 

4. O projeto de acessibilidade do campus está concluído e será 

executado no exercício de 2019 (anexo)  

5. Será instalada uma sala modular para uso dos professores do 

campus: estudo e descanso (previsão de conclusão em fevereiro 

de 2019). 

Investe-se em busca de parcerias para aprimorar a sede provisória e algumas 

melhorias tais como a cobertura do pátio central, o que viabilizaria melhorar a área de 

refeitório e a área de convivência dos servidores e alunos, haja vista parcerias com o 

Ministério da Justiça para execução do Projeto Alvorada”. 

        Causa: Infraestrutura física insuficiente de espaço físico. 
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Análise da AUDIN: O campus tem ampliado o quantitativo de alunos 

e servidores em suas dependências, exigindo ampliação e adequação de alguns espaços 

físicos que acomode à diversas atividades realizadas. 

Como a própria gestão relatou, o campus tem passado por dificuldades 

para manter as atividades devido a obra do novo prédio do campus estar paralisada, 

trazendo transtornos para os alunos e servidores, forçando o gestor a  

improvisar/adequar espaços para atender as necessidades da comunidade escolar. 

No campus tem dificuldades de acesso aos PNEs com ausência de piso 

tátil e rampas nas entradas das salas. A ausência de um auditório com capacidade 

suficiente para comportar toda a comunidade escolar, dificulta o planejamento de 

atividades. E todas as outras necessidades de adequações, citadas na constatação, para 

atender os alunos e servidores. Dessa forma, essas construções precisa concluir, 

solucionando os problemas do campus. Os Gestores dos campi devem viabilizar, junto 

com a PRODIN/IFMT, a conclusão da obra do prédio novo. 

     Recomendação: Viabilizar a conclusão da obra do prédio novo do 

campus, solucionando de forma eficaz esses ambientes escolares. 

 

 GESTÃO DE RISCOS 

Constatação 1.7. Ausência de estabelecimento de metas, de indicadores próprios e de 

relatório periódico de desempenho das atividades dos setores estratégicos do campus, 

para fins de análise e mensuração dos resultados em relação às metas. 

Manifestação da Unidade: “O campus IFMT Várzea Grande 

estabeleceu o Mapa estratégico, com 44 indicadores e suas metas. Este ano será o 

primeiro que faremos nosso relatório a partir destes indicadores. Em anexo”.  

Causa: Controle Interno insuficiente.  
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Análise da AUDIN: Essa constatação é reincidente já sendo avaliada 

em  2016 quando da primeira avaliação dos controles internos do campus.  Nessa nova 

reavaliação, verificou-se que o gestor já identificou objetivos, metas e indicadores, mas 

identificou e mensurou poucos processos e pontos críticos das atividades no campus, 

bem como não emitiu nenhum relatório de desempenho.  Na gestão de riscos, deve 

identificar quais controles já existem para mitigar riscos identificados e definir novos 

controles internos. O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa levar a 

organização a atingir seus objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por 

objetivos: a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, 

para que a organização atinja os seus objetivos; b) avaliar o desempenho da organização 

na execução das suas atividades meio e fim, tomando como parâmetros os conceitos de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, tendo em vista os seus objetivos; c) 

avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas finalidades 

organizacionais; d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o 

período. A qualidade dos bens e serviços públicos deve ser mensurável para que haja 

melhoria contínua das atividades. A elaboração de relatórios de desempenho das 

atividades é vital às organizações porque atuam como instrumento de planejamento, 

gerenciamento e controle do gestor público, sinaliza possíveis desvios de rota nos planos 

traçados, e pode, ainda, atuar com caráter preventivo, contribuindo para a redução de 

gastos, melhoria na eficiência dos processos de trabalho, e norteando, em uma ótica 

maior, a realização da missão institucional. 

Recomendação: Identificar/mensurar os processos/pontos críticos da 

sua atividade, auxiliando na tomada de decisão, bem como emitir relatórios periódicos 

de desempenho. 
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Constatação 1.8. Ausência de identificação dos principais riscos quanto aos objetivos 

das área de ensino, pesquisa, extensão e administração, demonstrando a existência de 

gerenciamento de riscos no campus. 

Manifestação da Unidade: “Segue, em anexo, o painel de gestão de 

risco para o IFMT-Várzea Grande. Temos ciência da necessidade de aprimoramento”.  

Causa: Controle Interno insuficiente. 

Análise da AUDIN: A administração pública deve demonstrar um 

gerenciamento de riscos e controles de suas atividades, e nas IFEs que esses riscos 

sejam definidos por áreas como ensino, pesquisa, extensão, administração e gestão.  

Para tanto, a Gestão do IFMT tem promovido algumas capacitações desde 2016 - época 

em que foi emitida a IN Conjunta CGU/MP 01/2016 - buscando compreender e elaborar 

suas matrizes de gerenciamento de riscos e controles. O campus Várzea Grande tomou a 

iniciativa de construir um painel de gestão de riscos, entretanto o gerenciamento de 

riscos ainda não está atendido, uma vez que necessita identificar riscos em outras áreas 

como pesquisa e extensão, bem como definir controles internos para mitigá-los. 

Recomendação: Implementar a matriz de gerenciamento de riscos 

para todas as áreas do campus, bem como definir controles internos para mitigá-los. 

 

2- GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS, SERVIÇO, OBRAS E 

CONCESSÕES DE BOLSAS. 

Acompanhamento da regularidade na concessão de benefícios assistenciais 

(2994) 

Não houve constatações. 

Análise das aquisições de materiais de consumo, mobiliário e demais bens 

permanente, em todas as modalidades (2994) 
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Não houve constatações. 

Análise dos serviços de manutenção, reforma e obras, todas as modalidades 

(2994). 

Não houve constatações. 

Acompanhamento da regularidade da concessão de auxílios estudantis 

(20RL) 

Não houve constatações. 

Acompanhamento da regularidade da concessão de bolsa pesquisador (20RL) 

Não houve constatações. 

Análise das aquisições de material de consumo, equipamento, software, consultoria 

de TI manutenção, locação de software e equipamentos para ti, em todas as 

modalidades (20RL). 

Constatação 2.1.  Fragilidade no planejamento da contratação, em desacordo a Lei n.º 

8666/93, Decreto n.º 7.892/2013 IN SLTI 5/2014 e 03/2017. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23749.036447.2017-25  ➢ Aquisição de suprimentos de impressão, SRP 

N °05/2017, UASG: 158335. 

Pesquisa de mercado em desacordo com o art. 2º da 

IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017); 

No processo não foi localizado justificativa quanto a 

ausência de pesquisa de mercado pelo sítio 

eletrônico do painel de preços, como primeira 

opção, em desacordo com o definido na IN. 
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➢ 23749.035305.2017-41 ➢ Aquisição de materiais de informática e 

comunicação, SRP N °10/2017, UASG: 

158335. 

Pesquisa de mercado em desacordo com o art. 2º da 

IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017); 

No processo não foi localizado justificativa quanto a 

ausência de pesquisa de mercado pelo sítio 

eletrônico do painel de preços, como primeira 

opção, em desacordo com o definido na IN. 

➢ 23749.018262.2017-39 ➢ Aquisição de Leitor de código de barras a 

laser com suporte, SRP N °33/2016, UASG: 

158971. 

Pesquisa de mercado em desacordo com o art. 2º da 

IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017); 

No processo não foi localizado justificativa quanto a 

ausência de pesquisa de mercado pelo sítio 

eletrônico do painel de preços, como primeira 

opção, em desacordo com o definido na IN. 

➢ 23749.021817.2017-20 

 

 

➢ Aquisição de impressora Cartão/Crachá - 

Adesão Pregão nº 01/2017 - UG: 158502 

a) Pesquisa de mercado em desacordo com o art. 2º 

da IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017); 

No processo não foi localizado justificativa quanto a 

ausência de pesquisa de mercado pelo sítio 

eletrônico do painel de preços em desacordo com o 
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definido na IN. 

b) Pesquisa de preço em sítios eletrônicos sem a data 

e hora de acesso, em desacordo com o inciso III, do 

art. 2º da IN (fl. 17 a 22). 

➢ 23749.000590.2018-60 

 

 

➢ Aquisição de materiais e equipamentos em 

geral - Adesão Pregão nº 29/2016 - UG: 

158009. 

a) Pesquisa de mercado em desacordo com o art. 2º 

da IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017); 

No processo não foi localizado justificativa quanto a 

ausência de pesquisa de mercado pelo sítio 

eletrônico do painel de preços em desacordo com o 

definido na IN. 

b) Ausência de comprovação da vantajosidade da 

adesão em desacordo com o art. 22 do decreto 

7.892/2013. 

c) Contratação de empresa com inabilitada para 

contratação , contrariando art. 27 inciso IV e art. 29 

inciso III da lei 8666/93. 

c.1) Conforme SICAF emitido em 20/02/2018 (fl. 

63)  consta que as certidões estadual e municipal se 

encontram vencidas desde 23/10/2017 e 22/11/2017 

empresa CNPJ **.450.715/****-**. 

c.2) Conforme SICAF emitido em 20/02/2018 (fl. 

69)  consta que a certidão estadual se encontrava 

vencida desde 14/02/2018 empresa CNPJ 
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**.547.906/****-**. 

➢ 23749.038066.2017-81 

 

 

➢ Aquisição de software design gráfico - 

Adesão Pregão nº 03/2017 UG 90026. 

a) Pesquisa de mercado em desacordo com o art. 2º 

da IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017); 

No processo não foi localizado justificativa quanto a 

ausência de pesquisa de mercado pelo sítio 

eletrônico do painel de preços em desacordo com o 

definido na IN. 

b) Ausência de comprovação da vantajosidade da 

adesão em desacordo com o art. 22 do decreto 

7.892/2013. 

➢ 23749.031929.2017-99 

 

➢ Aquisição de Switch - Adesão Pregão nº 

04/2017 - UG: 160353. 

a) Pesquisa de mercado em desacordo com o art. 2º 

da IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017); 

No processo não foi localizado justificativa quanto a 

ausência de pesquisa de mercado pelo sítio 

eletrônico do painel de preços,como primeira opção, 

em desacordo com o definido na IN. 

b) Pesquisa de preço em sítios eletrônicos sem a 

hora de acesso, em desacordo com o inciso III, do 

art. 2º da IN (fl. 17 a 22). 

➢ 23749.035655.2017-15 

 

➢ Aquisição de Computadores - Adesão Pregão 

nº 04/2016 - UG: 160163. 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

 

 

17 

Relatório de Auditoria nº 19/2018 

 a) Pesquisa de mercado em desacordo com o art. 2º 

da IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017); 

No processo não foi localizado justificativa quanto a 

ausência de pesquisa de mercado pelo sítio 

eletrônico do painel de preços em desacordo com o 

definido na IN. 

b) Ausência de comprovação da vantajosidade da 

adesão em desacordo com o art. 22 do decreto 

7.892/2013. 

Manifestação da Unidade:  

“Processo 1 nº 23749.036447.2017-25 (AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO) 

R: O IFMT- Campus Várzea Grande é participante deste pregão, desta forma não há 

necessidade de realizar uma formalização de pesquisa de preço e mapa de apuração 

para este processo. 

  

Processo 2 nº 23749.035305.2017-41 (Aquisição de Materiais de Informática e Comunicação) 

R: O IFMT- Campus Várzea Grande é participante deste pregão, desta forma não há 

necessidade de realizar uma formalização de pesquisa de preço e mapa de apuração 

para este processo. 

  

Processo 3 nº 23749.018262.2017-39 (Aquisição de Leitor de código de barras a laser com 

suporte) 

R: Foi realizado uma pesquisa de preço em ata de registro de preço conforme detalha 

mapa de apuração (pág. 19), no entanto, foi encontrado apenas uma ata (pág. 17) que 

possuía a mesma descrição do objeto, sendo assim passou-se a pesquisar em sites e 
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mercado local (pág. 18) para demonstrar a vantajosidade de adesão daquela ata. (NA 

PASTA DOCUMENTO segue páginas informadas). 

  

Processo 4 nº 23749.021817.2017-20 (AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA CARTÃO/CRACHÁ) 

R: 

A)  Acatamos a constatação da auditoria interna e posiciona-se 

em todas as contratações realizar as pesquisa de preço em acordo com o art. 2º da 

IN 5/2014 SLTI (alterada pela IN 3/2017). Neste processo, não foi encontrado 

nenhuma impressora de cartão/crachá que atendesse a descrição do item, logo foi 

realizado a pesquisa de preços em sites para ser realizado o mapa de apuração. 

B)  As datas da pesquisa de preço se encontram no canto esquerdo 

da folha (11/07/2017), conforme demonstrado anexo na PASTA DOCUMENTOS. 

  

Processo 5 nº 23749.000590.2018-60 (Aquisição de materiais e equipamentos em geral) 

R: “A” e “B” Realmente houve uma incorreção ao Não incluir pesquisa de mercado 

comprovando a Vantajosidade econômica da Adesão. No entanto informamos que em 

nossas contratação estamos adotando o procedimento de “CheckList” para evitar 

qualquer eventualidade quanto a falta de documentação presente nos processos. Segue 

anexo na PASTA DOCUMENTOS modelo de checklist adotado atualmente. 

C) De acordo com a Lei nº 8.666, art. 32, 1º parágrafo, é dispensável a certidão 

estadual e municipal para materiais a pronta entrega, no entanto, acatamos o parecer 

da auditoria e para os novos processos iremos rever e solicitar atualização do SICAF. 

  

Processo 6 nº 23749.038066.2017-81 (Aquisição de software designer gráfico) 
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R: Realmente houve uma incorreção ao Não incluir pesquisa de mercado comprovando 

a Vantajosidade econômica da Adesão. No entanto informamos que em nossas 

contratação estamos adotando o procedimento de “CheckList” para evitar qualquer 

eventualidade quanto a falta de documentação presente nos processos. Segue anexo na 

PASTA DOCUMENTOS modelo de checklist adotado atualmente. 

  

Processo 7 nº 23749.031929.2017-99 (Aquisição de Switch) 

R: Acatamos a constatação da auditoria interna e posiciona-se em todas as 

contratações realizar as pesquisa de preço em acordo com o art. 2º da IN 5/2014 SLTI 

(alterada pela IN 3/2017). Porém neste processo, não foi encontrado nenhum SWITCH 

no painel de preços que atendesse a descrição do item a ser contratado, logo foi 

realizado a pesquisa de preços em sites para demonstração da vantajosidade 

econômica. 

 Processo 8  nº 23749.035655.2017-15 (Aquisição de Computadores) 

R: Realmente houve uma incorreção ao Não incluir pesquisa de mercado comprovando 

a Vantajosidade econômica da Adesão. No entanto informamos que em nossas 

contratação estamos adotando o procedimento de “CheckList” para evitar qualquer 

eventualidade quanto a falta de documentação presente nos processos. Segue anexo na 

PASTA DOCUMENTOS modelo de checklist adotado atualmente”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao planejamento da contratação 

de serviços. 

Análise da AUDIN: Referente aos processos 23749.021817.2017-20, 

23749.000590.2018-60, 23749.038066.2017-81 , 23749.031929.2017-99 e 

23749.035655.2017-15, 23749.018262.2017-39 ,23749.035305.2017-41, 

23749.036447.2017-25 acatamos a manifestação da unidade quanto a pesquisa de 
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mercado e as certidões estadual e municipal vencidas em desacordo com a IN 5/2014 

SLTI (alterada pela IN 3/2017). 

Referente a letra B dos processos 23749.021817.2017-20 e 

23749.031929.2017-99, sobre pesquisa de preço em sítios eletrônico, a IN SLTI nº 

3/2017 art. 1º inciso III, diz que a mesma deve ser acompanhada de data e hora do 

acesso, apesar da manifestação da unidade quanto a data de pesquisa do processo 

23749.021817.2017-20, ainda não demonstrou a “hora da consulta”.  Sendo assim, cabe 

reiterar a importância de constar as duas informações para resguardar o responsável pela 

pesquisa em futuras diligências. 

Referente a comprovação da vantajosidade dos processos nº 

23749.000590.2018-60, 23749.031929.2017-99 e 23749.035655.2017-15, o decreto nº 

7.892/2013 é a norma que regulamenta o sistema de registro de preços, por esse motivo 

seus artigos devem ser cumpridos, a exemplo do artigo 22 que determina que a ata de 

registro de outros órgãos só poderá ser utilizada quando da comprovação da 

vantajosidade, que vem a contribuir com o princípio constitucional da eficiência e 

eficácia  na administração pública, por isso mantemos a constatação. 

Por esse motivo é necessário que a gestão crie mecanismos para 

garantir o cumprimento do que determina o Decreto n.º 7.892/2013, bem como elaborar 

manual de procedimentos para contratações em geral. 

Recomendação: Elaborar, junto com a PROAD, manual de 

procedimentos para contratações em geral, bem como publicizar no site institucional. 

 

Constatação 2.2. Fragilidades na fiscalização dos processos referentes aos serviços 

terceirizados, em desacordo com a lei 8.666/93 e decreto 7.892/2013. 
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Processo n. º Descrição 

➢ 23749.021817.2017-20 

 

 

➢ Aquisição de impressora Cartão/Crachá - 

Adesão Pregão nº 01/2017 - UG: 158502 

a) Recebimento de produto e valores diferentes ao 

descrito na ata do pregão em desacordo com o inciso 

XIII do art. 55 e inciso II do art. 78 da lei 8.666/93 

(fl. 30); 

 

b) Ausência de justificativa legal pelo não 

cancelamento do registro do fornecedor, considerando 

que o mesmo entregou produtos diferente ao definido 

na ARP, em desacordo com o art. 20 do decreto 

7.892/2013 e art. 87 da lei 8.666/93. Tendo em vista 

as diversas advertências sofridas pela empresa por 

problemas semelhantes. 

Manifestação da Unidade: “Informamos que não houve problema com 

a contratação relatada na Constatação 2.8, assim não existindo motivo para aplicação de 

Sanção à Contratada. Informamos ainda que tivemos dificuldade de entender os 

questionamentos da Constatação 2.8. Porém segue apresentação de manifestação para 

comprovar que não existe problema algum com a referida contratação: 

O processo nº 23749.021817.2017-20 trata-se de contratação através de Adesão em ata 

de registro de preço do Pregão nº 01/2017 - UG: 158502, referente aos seguintes itens: 
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item Descrição Qtde Val. Unit Valor Total 

1 Impressora de Crachá – Marca ZEBRA 

Modelo: ZXP Série 3 

1 R$ 5.110,00 R$ 5.110,00 

2 Ribbon Colorido – Marca ZEBRA para 

impressora ZXP3 – Capacidade de 500 

imagens 

5 R$ 460,00 R$ 2.300,00 

3 Ribbon Preto – Marca ZEBRA para 

impressora ZXP3 – Capacidade de 1000 

imagens 

7 R$ 80,00 R$ 560,00 

Obs: Segue ata de registro de preço anexo para comprovação da descrição e valores. 

             Ocorre que a empresa contratada (AIDC TECNOLOGIA LTDA – 

CNPJ: 07.500.596/0001-38) solicitou a alteração do modelo de Ribbon a ser entregue referente 

ao item 02 e 03, sendo que a alteração seria na capacidade de imagens impressas por cada 

Ribbon, conforme se verifica a seguir: 

DESCRIÇÃO DOS ITENS PREVISTA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

item Descrição Qtde Nº 

Impressões 

Total de 

Impressões 

2 Ribbon Colorido – Marca ZEBRA para 

impressora ZXP3 – Capacidade de 500 

imagens 

5 500 2500 

3 Ribbon Preto – Marca ZEBRA para 

impressora ZXP3 – Capacidade de 1000 

imagens 

7 1000 7000 
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 DESCRIÇÃO DOS ITENS OFERECIDOS E ENTREGUE PELA CONTRATADA 

item Descrição Qtde Nº 

Impressões 

Total de 

Impressões 

2 Ribbon Colorido – Marca ZEBRA para 

impressora ZXP3 – Capacidade de 280 

imagens 

10 280 2800 

3 Ribbon Preto – Marca ZEBRA para 

impressora ZXP3 – Capacidade de 2000 

imagens 

4 2000 8000 

  

Obs: Segue anexo Parecer do Solicitante aceitando a alteração, justificando que a alteração 

não traz qualquer prejuízo à Instituição. 

Veja que alteração é relativa ao MODELO DO RIBBON NÃO A MARCA, a qualidade 

do produto relativo à marca foi preservada, e em razão da alteração da capacidade impressa 

de cada Ribbon, foi alterado a quantidade do produto entregue para haver compensação na 

quantidade de imagens impressas. 

             Observa-se que após o recebimento provisório da Impressora e dos 

Ribbons, o solicitante fez a conferência verificando que os itens foram enviados com as marcas 

corretas e nos modelos previsto na ata de registro (Impressora) e previsto na alteração aceita 

(relatório do solicitante). 

             Segue anexo: 

a)   Ata de Registro de Preços, comprovação das marca e modelo contratado; 

b)   Parecer do Solicitante aceitando a alteração do modelo; 

c)    Fotos da Impressora e dos Ribbons para comprovação que a marca e modelos 

recebidos estão de acordo com o contratado; 

d)   Cópia da Nota fiscal Nº 77509 referente a aquisição da Impressora no valor total 

de R$ 5.110,00, comprovando que o valor contratado é o mesmo do valor pago; 
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e)   Cópia da Nota fiscal Nº 77322 referente a aquisição de Ribbon Colorido e Preto no 

valor total de R$ 2.860,00, comprovando que o valor total contratado é o mesmo do 

valor pago. 

             Portanto verifica-se que não houve problema com a contratação 

relatada na Constatação 2.18, assim não existindo motivo para aplicação de Sanção à 

Contratada”. 

  Causa: Processo inadequado quanto à contratação de 

materiais/equipamentos. 

Análise da AUDIN:  A manifestação da unidade não elide a 

constatação, visto que no artigo 15 § 4º Lei 8.666/93  estabelece que:  

“§ 4
o
 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 

ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições”.(Grifo 

nosso). 

 

Descrição da operação: O pedido do campus é de 5 unidade do cartucho colorido 

descrito na ata com capacidade de impressão de 500 unidades, porém, a quantidade 

recebida foi de 10 unidade com capacidade de impressão de 280 páginas, sendo 5 com 

acompanhamento de nota fiscal idônea e 5 descoberta de documento fiscal legal. Além, 

de outro pedido de 7 unidades de filme impressora preto com capacidade para 

impressão de 1000 imagens, sendo recebido apenas 4 unidades com capacidade de 

impressão de 2000 imagens, sendo o produto diferente do solicitado além do fato da 

quantidade faturada ser superior a recebida, sendo também uma operação irregular, 

visto que na nota fiscal deve representar exatamente os produtos recebidos. 

Quando a empresa aceitou a adesão a mesma deveria ter cumprido exatamente os itens 

do órgão gerenciador. Apesar do campus afirmar que não não houve prejuízo à 

administração (pg. 35), houve uma vantajosidade ilícita por parte da administração, tais 

processos não são aceitáveis considerando a legislação tributária, além do fato que a 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

 

 

25 

Relatório de Auditoria nº 19/2018 

administração pública não pode se beneficiar com operações distintas da legislação 

específica. Por isso, o campus ao tomar conhecimento dos produtos entregues deveria 

ter recusado recebê-lo e penalizado a empresa baseando-se no artigo 20 do decreto 

7.892/2013 e do art. 87 da lei 8.666/93. Em consulta ao sistema SIAFI ficou 

demonstrado que no estoque entrou a quantidade faturada e não a efetivamente 

recebida, gerando assim divergência entre o sistema gerencial e contábil. 

SIAFI 

 

SUAP 

 

Ressalta-se também a necessidade de prévia formalização, por parte 

da contratada, de qualquer pedido de substituição de produto comprado e a resposta 

formal da contratante quanto à aceitação ou não da substituição, e desde que justifique a 

vantajosidade e no documento fiscal esteja descrito exatamente o que se está recebendo. 

Recomendação 1: Regularizar a operação junto aos órgãos 

competentes. 

Recomendação 2: Ajustar no sistema Siafi e Suap a correta 

contabilização da operação. 
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Recomendação 3: Apurar responsabilidade pelos procedimentos 

realizados, no processo analisado. 

 

Análise de aquisição de outros serviços pessoa jurídica (20RL)  

Não houve constatação. 

 

Análise de aquisição de serviço s terceirizados (MDO) (20RL) 

Constatação 2.3. Fragilidades no planejamento da contratação, em desacordo a Lei n.º 

8666/93, Decreto n.º 7.892/2013 IN SLTI 5/2014 e 03/2017. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23749.000081.2017-56 ➢ Contratação de Oficial de serviços gerais. 

Pregão (Participante) 01/2016 Uasg 158492 

a) Ausência de nomeação por portaria do fiscal de 

contrato, em desacordo com o art. 31 da IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008:  

b) Contratação de serviço gerais sem prévio estudo 

da necessidade do campus. 

c) Na ata de de realização do pregão eletrônico 

consta a execução de 44 horas semanais, porém, nas 

folhas de ponto do prestador de serviço de todos os 

meses constam apenas 40 horas semanais trabalhadas 

ex. (fls.131, 222,302 e 409 

➢ 23749.036867.2017-10 ➢ Contratação de serviço de motorista 

(Participante) 01/2017 Uasg 158972 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

 

 

27 

Relatório de Auditoria nº 19/2018 

a) Contratação de serviço gerais sem prévio 

estudo da necessidade do campus. 

b) Na ata de de realização do pregão eletrônico 

consta a execução de 44 horas semanais (pg. 

04 item 31 grupo 16), porém, nas folhas de 

ponto do prestador de serviço de todos os 

meses constam apenas 40 horas semanais 

trabalhadas ex. (fls.);aguardando resposta 

 

Manifestação da Unidade: “23749.000081.2017-56 Item a) acatado, 

Foi anexo a portaria  ao processo e na Pasta documentos, b) O objetivo e justificativa 

da contratação estão previstos na requisição e nos documentos de solicitação de 

participação no pregão 01/2016 do IFMT - Campus Campo Novo dos Parecis, assim 

ficou caracterizado a necessidade da contratação. Não foi incluído documento 

específicos de estudos preliminares em acordo com a  IN 05/2017 em razão desta ainda 

não estar vigente no momento da contratação  c) acatado, houve falha no setor 

operacional da empresa no controle da folha ponto. Sendo que foi enviado ofício 

(anexo na pasta documentos) para que a empresa regularize a situação da folha ponto, 

tendo em vista que os funcionários na prática estão realizando 44 horas semanais, 

assim estamos aguardando resposta  dos procedimentos a serem adotados pela 

contratada.  

23749.036867.2017-10 itens a) O objetivo e justificativa da 

contratação estão previstos na requisição e nos documentos de solicitação de 

participação no pregão 01/2017 do IFMT - Campus Alta Floresta, assim ficou 

caracterizado a necessidade da contratação. Veja ainda que antes de realizar esta nova 

contratação de serviço de motorista, o Campus já havia contratação anterior sendo 

apenas que o contrato foi finalizado, subsistindo a necessidade de realização dos 

serviços b) acatado, falha no setor operacional da empresa, que confirmou o erro e 
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realizou o treinamento sobre o correto preenchimento do Folha Ponto  e correção dos 

cartões antigos, anexo na pasta documento a notificação a empresa e resposta da 

mesma”. 

Causa: Processo inadequado quanto ao planejamento da contratação 

de serviços. 

Análise da AUDIN: Referente ao processo nº 23749.000081.2017-56 

letras “A e B”, do processo nº 23749.036867.2017-40 acatamos a manifestação da 

unidade da letra “A”. 

Referente ao apontamento dos dois contratos analisados referente a 

pagamento de 44 horas, ficou demonstrado através do cartão ponto dos funcionários  

apenas 40 horas trabalhadas, segue análise. Apesar da unidade ter manifestado que 

houve erro no preenchimento do cartão ponto, entendemos que tal afirmativa não é 

plausível, uma vez que o cartão ponto do motorista (fl. 131, 185...), informa que o 

mesmo usufrui de 2 horas de almoço diariamente, sendo seu horário de entrada às 7:00 e 

a saída as 17:00, enquanto o funcionário do contrato de serviços gerais mostra em seu 

cartão ponto que a entrada seria às 08:00 com duas horas de almoço e a saída as 18:00, 

porém, em seu cartão encontra-se marcado no campo horário de trabalho das 08:00 às 

12:00 sendo seu horário de almoço de apenas 1:12 horas, devendo retornar então às 

13:12 até 18:00. Diante do exposto acima, nota-se que  necessidade da gestão em 

garantir o cumprimento do regime de trabalho contratual. 

Ressalta-se ainda que os cartões pontos já registrados, e conferidos 

pelo fiscal de contrato, não devem ser substituídos, uma vez que já compuseram os 

processos de pagamentos, podendo a gestão apenas incluir justificativas fundamentadas 

quando houver inconsistências nos documentos processuais já inclusos. 
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Recomendação: Garantir o cumprimento do regime de trabalho 

contratual dos terceirizados, bem como enviar os comprovantes dos meses de Janeiro a 

Março/2019 dos serviços terceirizados analisados, para comporem os papéis de trabalho 

desta Auditoria Interna. 

 

Constatação 2.4. Fragilidade na fiscalização de serviços terceirizados, em desacordo 

com o termo de referência, contrato, convenção coletiva, IN 5/2017 e a lei 8.666/93,  

Processo n. º Descrição 

➢ 23749.000081.2017-56 ➢ Contratação de Oficial de serviços gerais. 

Pregão (Participante) 01/2016 Uasg 158492 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a) Ausência do relatório de fiscalização  de todos os 

meses de execução do contrato em desacordo com o 

lei 8.666/93 art. 67 §1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

º. 

b) Ausência de apresentação dos documentos listados 

no primeiro mês de prestação de serviço, em 

desacordo com o item 9.34 do contrato 01/2017; 

c) Ausência de comprovante de férias do prestador 

em desacordo com o determinado no item 9.30 do 

contrato 01/2017; 

d) Ausência de comprovante de regularidade fiscal e 

trabalhista nos meses 04, 05,06, 07,08,11 e 12/2017, 

01, 02, 04, 05 e 06/2018 em desacordo com o item 

12.36 do contrato 01/2017; 
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e) Ausência do comprovante de de pagamento de 

salário até o 5º dia útil em desacordo com 

determinado em CCT e com o item 12.25 do contrato 

01/2017; 

f) Ausência de notificação para empresa referente ao 

pagamento salarial em data superior ao 5º dia útil 

determinado pela CCT e com o item 12.25 do 

contrato 01/2017 (fl. 265, 351, 378 ; 

g) Ausência de comprovante de entrega dos uniforme 

em desacordo com o item 7.5 do contrato 01/2017 em 

quantidades e tipos listados no item 7.2 do contrato; 

h) Ausência de notificação para empresa quanto ao 

pagamento inferior  a gratificação de assiduidade 

definido na CCT do ano 2017; 

O valor na CCT 2017 determina R$ 46,35 e nos 

holerites constam o valor de R$ 39,41; 

i) Ausência de comprovante referente ao depósito em 

conta vinculadas dos meses de fev a jun/2017; 

j) Ausência de documento comprobatório quanto a 

substituição por outro funcionário da falta do 

funcionário constante no holerite do mês de 

setembro/2017 (fl. 327).; 

l) Ausência da aplicação de penalidade devido a 

inobservância do item 12.12  (item 5 da tabela) do 

contrato 01/2017 (fl. 52); não acatado RENAN 
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Não foi localizado o cartão ponto referente ao mês 

02/2017. 

m) Ausência de apontamento por parte do fiscal de 

contrato quanto a execução do trabalho da empresa 

terceirizada de apenas 40 horas semanais, 

contrariando as 44 horas contratada.  

Na ata de de realização do pregão eletrônico consta a 

execução de 44 horas semanais, porém, nas folhas de 

ponto do prestador de serviço de todos os meses 

constam apenas 40 horas semanais trabalhadas ex. 

(fls.131, 222,302 e 409; 

n) Ausência de notificação a empresa referente a  

ausência por 2 dias constante no holerite do 

funcionário do mês de setembro/2017 (fl. 327), sem a 

devida reposição em desacordo com  o item  12.12 do 

contrato (item 5 da tabela, fl. 52); 

➢ 23188.025091/2015-35 ➢ Contratação de serviço de Vigilância. 

Contrato 03/2015. 

a) Ausência do relatório de fiscalização  de 

julho/2017 a abril/2018 de execução do contrato em 

desacordo com o lei 8.666/93 art. 67 §primeiro. 

 b) Comprovantes dos cursos de reciclagens 

obrigatórios, contrariando art. 32, anexo VIII-B, IN 

05/2017. 
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c) Não foi localizado no processo a repactuação de 

2018, contrariando art. 54 da IN 05/2017. 

d) Ausência dos comprovantes dos depósitos de 

pagamentos dos funcionários. 

➢ 23749.023696.2016-70 ➢ Contratação de serviço de prestação de 

serviços de Limpeza Pregão nº 01/2016 

contrato nº 11/2016: 

a) Ausência do relatório de fiscalização de execução 

do contrato dos meses analisados 09/2017, 02 e 

05/2018 em desacordo com o lei 8.666/93 art. 67 

§primeiro. 

b) Ausência dos comprovantes de pagamento do 

INSS dos meses analisados 09/2017, 02 e 05/2018 

em desacordo com o item 14.9 do termo de 

referência;aguardando resposta 

c) Ausência de informação quanto a substituição da 

funcionária com atestado no mês 02/2018 (fl. 836) 

em desacordo com o item 10.4 do termo de 

referência; 

d) Ausência de documentos no primeiro mês de 

prestação de serviço das novas funcionárias (fl. 998 e 

996) em desacordo com item 14.11 do termo de 

referência; 

e) Ausência de comprovante de pagamento de vale 

transporte dos meses 09/2017, 02 e 05/2018 da 

funcionária Pis nº ( ***.80082.40-*); 
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f) Ausência de comprovação de desconto do valor 

referente ao vale transporte da funcionária Pis nº 

(***.80082.40-*), na nota fiscal de serviço em 

desacordo com a IN da Secretaria de logística e 

tecnologia da informação do ministério do 

planejamento, orçamento e gestão 3/2014; 

g) Ausência de comprovação de regularidade do 

SICAF  dos meses 02 e 05/2018 em desacordo com o 

item 14.12 do termo de referência; 

h) Ausência da comprovação de substituição dos 

uniformes a cada 06 meses em desacordo com o item 

7.5.1 do termo de referência. 

i) Ausência de comprovante de pagamento referente 

a cesta básica do mês 06/2018 em desacordo com 

item 19.1.1 do termo de referência. 

➢ 23749.036867.2017-10 ➢ Contratação  de serviço de motorista 

(Participante) 01/2017 Uasg 158972 

a) Ausência de apontamento por parte do fiscal de 

contrato quanto a execução do trabalho da empresa 

terceirizada de apenas 40 horas semanais, 

contrariando as 44 horas contratada.  

Na ata de de realização do pregão eletrônico consta a 

execução de 44 horas semanais (pg. 04 item 31 grupo 

16), porém, nas folhas de ponto do prestador de 
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serviço de todos os meses constam apenas 40 horas 

semanais trabalhadas (ex. fl.143, 186,263, 359). 

b) Ausência de notificação a empresa quanto a nota 

fiscal nº 234242 emitida em 10/01/2018 

referenciando execução de serviço desde 

16/11/2017(fl. 61), sem cobertura contratual. 

Conforme cláusula segunda item 2.1 do contrato 

07/2017, a vigência do contrato inicia-se em 

04/12/2017. 

c) Ausência do relatório de fiscalização  de Dez/2017 

a maio/2018 de execução do contrato em desacordo 

com o lei 8.666/93 art. 67 §primeiro. 

d) Ausência da comprovação de substituição dos 

uniformes a cada 06 meses em desacordo com o item 

7.4.1 do termo de referência. 

➢ 23749.036093.2016-38 ➢ Contratação  de prestação de serviço de 

motorista, Pregão (Participante)  05/2016 

Uasg 158972 

Ausência do exame médico demissional do 

funcionário; 

Em desacordo com o art. 34, alínea “D” item 4, da IN 

02/2008 MPOG.(atualmente revogada pela IN 

n.º05/2017); 
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Manifestação da Unidade: “23749.000081.2017-56 Item a) Acatado, 

foi anexado todos os relatórios ao processo e na pasta documentos, b) Acatamos, 

empresa foi notificada via ofício, estamos aguardando malote com os documentos. 

Anexo na pasta ofício de notificação. c) Foi anexado no processo e na pasta 

documentos, d)  Os meses 05/2018 e 12/2018 ( fl. 370 , fl.  513 e fl. 10_2018) está 

incluído no processo segue anexo na pasta de documentos. Porém acatamos o 

apontamento, e será enviado aos fiscais do check list de fiscalização de contratos para 

que não deixem de consultar a regularidade fiscal das contratadas e) Todos os 

comprovantes de pagamentos  estão anexados ao processo nas fls. 

154,181,205,221v,265,305, 328,351,378,411,415, 432, 468, 494, 523,596,635, a titulo 

de demonstração segue anexo a Pasta documentos as fls.: 181, 305 e 468. f) Ocorre 

que os atrasos nos pagamentos ocorreram em razão de problemas de recebimento na 

conta bancária do funcionário da empresa, não por culpa da contratada. É de 

conhecimento do fiscal que o funcionário estava encontrando problemas com sua 

agência e que estava alinhado com a empresa a melhor forma de receber seu salário, 

sendo que nos meses que existiu ocorrência relatada pelo colaborador foi relacionada 

ao atraso do vale alimentação conforme anexo 1 juntado na pasta documento, a 

empresa prontamente atendeu a solicitação dentro do prazo estabelecido pela 

notificação. Verifica-se no anexo 2 e 3 juntado na pasta documento que o pagamento de 

salário do funcionário apresentou problemas com a conta bancária, onde a gerência da 

empresa fez toda a orientação possível para sanar a dificuldade. No entanto para 

resolver completamente o problema o funcionário teve então que abrir uma nova conta 

bancária em outro banco. g) Foi incluído no processo e anexado na pasta documentos  

h) Empresa foi notificada, (anexo pasta documento) a empresa manifestou (anexo pasta 

documento) informando que houve um erro operacional no cadastro do funcionário, 

mas irá regularizar e efetuar o pagamento da diferença dos meses anteriores  i) A conta 

vinculada foi aberta somente em agosto de 2017, desta forma não sendo possível o 

recolhimento dos meses anteriores j) Está anexado na pasta documentos a folha ponto 

fl. 325 (sem faltas)  e holerite fl.327 (com falta), veja que existe divergência entre a 
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folha ponto e o holerite, agora que na prática o funcionário não teve nenhuma falta 

nesse período conforme atesta na folha ponto. Desta forma em razão dessa divergência 

a empresa contratada foi notificada, Carta 155-2018 e apresentando suas 

contrarrazões que demonstra o erro na elaboração do holerite. l) Não foi aplicado 

penalidade tendo em vista que o atraso de salário ocorreu por problemas na conta 

bancária do funcionário, sendo que a empresa a todo momento estava instruindo o 

funcionário para regularizar a situação junto sua agência bancária, conforme 

demonstrado no item f deste apontamento. m) Houve falha no setor operacional da 

empresa no controle da folha ponto. Sendo que foi enviado ofício (anexo na pasta 

documentos) para que a empresa regularize a situação da folha ponto, tendo em vista 

que os funcionários na prática estão realizando 44 horas semanais, assim estamos 

aguardando resposta  dos procedimentos a serem adotados pela contratada. n) 

Empresa foi notificada sobre essa questão (Notificação anexa), empresa contratada 

respondeu, que na prática não houve falta do funcionário, existiu erro no lançamento 

de 02 dias de atestado no holerite. E realmente em consulta ao fiscal do contrato, 

verificou-se que não existiu falta do funcionário. 

23188.025091/2015-35 itens a) Atualmente seguimos o check list 

elaborado pela PROAD do IFMT para realização da fiscalização do contrato (Anexo 

check list), sendo que o relatório do fiscal não é um dos itens a ser apresentado, porém 

passaremos a fazer essa exigência.     b) foi feita a solicitação por e-mail dos 

documentos, a empresa enviou cópia dos certificados, anexo ao processo. c) 

Aguardando  solicitação da Contratada conforme art. 57 da IN 05/2017. d) A empresa 

envia os holerites assinados como comprovantes, porém após solicitação da auditoria 

que foi encaminhada a empresa, a mesma enviou os comprovantes de depósito desde de 

janeiro 2018.   

23749.023696.2016-70 a) Atualmente seguimos o check list elaborado 

pela PROAD do IFMT para realização da fiscalização do contrato (Anexo check list), 

sendo que o relatório do fiscal não é um dos itens a ser apresentado, porém passaremos 
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a fazer essa exigência.    b) Houve falha da não cobrança do comprovante de 

pagamento do INSS dos meses citados, no entanto será solicitada a empresa o envio e 

será pedido aos funcionários que consultem os pagamentos no site do INSS. Assim que 

estivermos com todos comprovantes será anexado ao processo c) Empresa foi 

notificada, caso não comprove a substituição será realizado a glosa da nota fiscal no 

próximo mês e aplicado sanção de advertência e multa. d) Foi anexado ao processo e a 

pasta de documentos e) a funcionária Pis nº ( ***.80082.40-*) conforme declaração 

anexa não faz jus ao vale transporte.  f) A funcionária Pis nº ( ***.80082.40-*) 

conforme declaração anexa optou ao não recebimento do vale transporte. Desta forma 

a empresa foi notificada a efetuar glosa e desconto nas próximas notas ficais  g)   

Houve falha da não emissão do SICAF nos meses citados, no entanto seremos mais 

enfaticos na cobrança dos fiscais do contrato em seguir o check list fornecido pela 

PROAD.   h) Anexado comprovante ao processo i) Anexado ao processo.  

23749.036867.2017-10 a) Houve erro no procedimento de marcação 

de ponto da empresa, sendo que o funcionario executa o trabalho de 44 horas 

semanais. Assim a Empresa foi notificada, a resposta da empresa é o oficio 

nº1761.2018-DC-Contratos, se comprometendo a resolver essa questão, anexo na pasta 

documentos  b) A empresa foi notificada por e-mail na época e respondeu que a 

medição é feita com base na folha ponto do funcionário. anexo ao processo.   c) 

Atualmente seguimos o check list elaborado pela PROAD do IFMT para realização da 

fiscalização do contrato (Anexo check list), sendo que o relatório do fiscal não é um dos 

itens a ser apresentado, porém passaremos a fazer essa exigência. d) Anexado ao 

Processo e na pasta documentos.  

23749.036093.2016-38 a) anexado ao processo e na pasta 

documentos”. 

Causa: Processo inadequado quanto à fiscalização de serviços 

terceirizados. 
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Análise da AUDIN: Referente ao processo nº 23749.000081.2017-56 

letra “A” não acatamos a manifestação da unidade, uma vez que verificou-se na pasta 

“DOCUMENTOS” denominados relatórios referentes aos meses analisados, porém tais 

documentos não possuem as informações mínimas necessárias para uma devida 

fiscalização.   Quanto às letras “C, G, H,I,J, L,M e N” , acatamos a manifestação da 

unidade.   Quanto a letra “D”, acatamos parcialmente a manifestação da unidade, 

somente referente aos comprovantes dos meses 12/2017 e 5/2018 , porém, mantemos a 

necessidade de inclusão desses documentos referentes aos demais meses. Quanto a Letra 

“E e F” informamos que a constatação não se refere apenas ao comprovante de 

pagamento, mas sobre o cumprimento da data limite de pagamento (até 5 dias úteis), 

onde o fiscal deve observar a data de pagamento dos comprovantes, e quando 

constatado o atraso, notificar o prestador de serviço, tanto nessa situação quanto em 

qualquer outro descumprimento contratual por parte da contratada, sempre anexando 

essas notificações ao processo. 

 Referente ao processo 237498.023696.20169-70 letra “D”, informamos 

que além dos documentos apresentados pelo gestor, nessa manifestação, ainda existem 

outros exigidos no item 14.11 do termo de referência.  Quanto às letras “E e F”, ao ser 

apresentado a declaração de não optante pelo vale transporte, fica o campus obrigado a 

cumprir o determinado na Orientação Normativa SLTI nº 3 de 04 de setembro de 2014, 

que se refere ao desconto no pagamento das notas fiscais do prestador de servidor do 

valor referente ao benefício constante na planilha de custo.  Quanto as letras “H e I” 

acatamos a manifestação da unidade.   Cabe sugerir aqui que o fiscal proceda o desconto 

nas faturas, de valores referentes ao vale transporte, quando o funcionário optar em não 

receber o auxílio.  

 Referente ao processo nº 23749.036867.2017-10, acatamos a 

manifestação da unidade referente as letras “B e D”. 
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 Referente ao processo nº 23749.036093.2016-38, acatamos a 

manifestação da unidade referente a letras “A”. 

 Referente ao processo 23188.025091/2015-35 letras “B e D”, 

acatamos a manifestação da unidade.  

 Quanto aos processos nº 23749.023696.2016-70 - letras “A a 

G”;  nº 23749.036867.2017-10 letras “A,C”, n.º 23188.025091/2015-35 letras “A,C”, 

em análise geral 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 05/2017 do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre 

regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, orienta no art. 46 

as ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a 

vigência da prestação dos serviços, cabendo ao gestor e fiscais, observadas suas 

atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 1º O registro das ocorrências, as comunicações entre as partes e demais documentos 

relacionados à execução do objeto poderão ser organizados em processo de fiscalização, 

instruído com os documentos de que trata o § 4º do art. 42. Quanto ao item c) orienta o 

§ 1º A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a 

anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é 

direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as 

condições efetivas da proposta do art. 54, desta forma, deverá apresentar no processo as 
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repactuações que ocorreram, ou se não foram realizadas, notificar o fornecedor e 

apresentar o direito de repactuação para que se mantenha a viabilidade do contrato. 

  Na oportunidade, para padronizar e reduzir as 

inconsistência identificadas, sugerimos que o gestor adote o manual de fiscalização e o 

check list de verificação mensal disponibilizados no site da Proad, seguem links abaixo: 

-Manual de gestão e fiscalização de contratos 

(http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/80/a1/80a1319f-4ce5-418e-8e4f-

712453257298/manual-gestao-e-fiscalizacao-2017-1.pdf); 

 -Modelo de check list para verificação mensal 

(http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/3a/4d/3a4d9a08-2d41-4ab1-a8ae-

4f0807a0721e/lista_de_verificacao_mensal_-

_contrato_para_servicos_terceirizados_1_1.docx). 

 Também reiteramos que os documentos comprobatórios 

enviados para esta auditoria interna, no momento da manifestação do gestor, estejam 

todos anexados aos devidos processos. 

Recomendação 1: Adequar os relatórios de fiscal/check list de 

verificação mensal de contratos vigentes, bem como enviar cópias dos mesmos 

referentes aos meses de Janeiro a Março/2019.  

Recomendação 2: Anexar, no processo analisado, as repactuações 

realizadas, referente ao serviço de Vigilância, caso contrário, notificar o fornecedor 

quanto ao direito de repactuação para que se mantenha a viabilidade do contrato. 

Recomendação 3: Efetuar o levantamento e providenciar o 

ressarcimento dos valores pagos indevidamente, referente a vale transporte da 

mailto:audin@ifmt.edu.br
http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/80/a1/80a1319f-4ce5-418e-8e4f-712453257298/manual-gestao-e-fiscalizacao-2017-1.pdf
http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/80/a1/80a1319f-4ce5-418e-8e4f-712453257298/manual-gestao-e-fiscalizacao-2017-1.pdf
http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/3a/4d/3a4d9a08-2d41-4ab1-a8ae-4f0807a0721e/lista_de_verificacao_mensal_-_contrato_para_servicos_terceirizados_1_1.docx)
http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/3a/4d/3a4d9a08-2d41-4ab1-a8ae-4f0807a0721e/lista_de_verificacao_mensal_-_contrato_para_servicos_terceirizados_1_1.docx)
http://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/3a/4d/3a4d9a08-2d41-4ab1-a8ae-4f0807a0721e/lista_de_verificacao_mensal_-_contrato_para_servicos_terceirizados_1_1.docx)


    
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 

 

 

41 

Relatório de Auditoria nº 19/2018 

funcionária PIS nº ***.80082.40-**, desde a contratação da mesma, em conformidade 

com a ON SLTI/MPOG  03/2014. 

 

Constatação 2.5. Atraso no recolhimento de impostos federais em desacordo com o art. 

7º, I, da Instrução Normativa RFB 1234/12. 

➢ 23749.000081.2017-56 ➢ Contratação de Oficial de serviços gerais. 

Pregão (Participante) 01/2016 Uasg 158492 

a) Recolhimento de retenção de imposto sobre 

contribuições diversas (IR, CSLL, Cofins e Pis e 

Pasep) em atraso em desacordo com a IN 1234/2012 

art. 7º inciso I - NF´s nº 15708, 16221, 17270,17541 

e 17943. 

Manifestação da Unidade: “Todas as notas fiscais citadas, foi 

efetuado o recolhimento dos tributos na mesma data do pagamento ao fornecedor , 

estando em conformidade com a IN 134/12 

Art. 7º Os valores retidos deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional, mediante 

Darf: 

I - pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais que 

efetuarem a retenção, até o 3º (terceiro) dia útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o 

pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço;”.  

Causa: Processo inadequado quanto a recolhimento de tributos 

Análise da AUDIN: Manifestação da unidade não elide a 

constatação,exceto pela nota fiscal nº 16221, pois conforme tabela abaixo, a data de 

pagamento do imposto é superior aos 3º dia útil da semana posterior ao pagamento da 

nota fiscal ao fornecedor. A Instrução Normativa RFB 1234/2012, em seu art. 7º dispõe 

que os valores de tributos retidos, mediante DARF, nos pagamentos efetuados a outras 
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pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços deverão ser recolhidos ao 

Tesouro Nacional: 

I - pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e 

fundações federais que efetuarem a retenção, até o 3º (terceiro) dia útil da 

semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa 

jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.  

 

Aplicam-se, subsidiariamente, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para 

o PIS/Pasep, as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do IR, nas 

hipóteses de não retenção, falta de recolhimento, recolhimento após o vencimento do 

prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração 

inexata. No tocante à falta de recursos financeiros, é necessário controle e 

acompanhamento dos recursos disponíveis a fim de efetuar a programação financeira, 

priorizando as despesas que incorrem em encargos. 

Nº da NF Data de pagto Da 

NF 

até o3º dia útil da 

semana posterior ao 

pagamento da NF 

Data pagto Imposto 

Siafi - WEB 

15708 11/05/17 17/05/2017 29/05/17 

17270 10/11/17 16/11/2017 21/11/17 

17541 07/12/17 13/12/2017 21/12/17 

17943 20/02/18 28/02/2018 13/03/18 

 

Recomendação: Elaborar check list para Liquidação e Pagamento em 

geral. 
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Acompanhamento de regularidade na contratação de obras, serviço de engenharia 

e instalação (20RL) 

 Não houve constatação. 

 

Acompanhamento de despesas com pessoa física (20RL) 

Constatação 2.6. Fragilidade no planejamento e execução das aquisições de serviços, 

contrariando a Lei 8.666/93 e a constituição federal.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23749.029289/2017-57 ➢ Manutenção de bebedouro industrial - 

Dispensa n. 22/2017. 

Ausência de pesquisa de mercado, contrariando o 

art. 26 da Lei 8.666/93, o art. 4º §2º do Decreto n. 

5450/2005 Acórdão 1046/2008-P. 

➢ 23749.000853/2018-31 ➢ Contratação de palestrante - Inexigibilidade 

n. 04/2018 

Ausência de comprovante de execução do serviço 

(podendo ser lista de presença, fotos ou cópia de 

certificados..), em desacordo ao parágrafo único, 

art. 70 da Constituição Federal. 

Manifestação da Unidade: “23749.029289/2017-57 - Na época da 

contratação existia apenas 01 bebedouro na Instituição, assim quando houve o 

problema no motor do bebedouro e em razão do calor forte temos no Mato Grosso, 

tivemos que realizar essa manutenção de forma urgente para que não fossemos 

obrigados a dispensar os alunos das aulas. Assim em razão da urgência não tivemos 

tempo hábil para realização de 03 orçamentos para realizar a contratação. 
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  23749.000853/2018-31 - Segue na pasta de documentos o certificado do 

Palestrante”. 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviço 

Análise da AUDIN: Acatamos a manifestação do gestor quanto ao 

processo 23749.000853/2018-31.  Em relação ao Processo n. 23749.029289/2017-57, as 

manutenções preventivas de equipamentos devem ser realizadas para evitarem 

transtornos com a interrupção dos serviços.  A pesquisa de mercado é uma exigência no 

serviço público, determinada pela Lei 8.666/1993, mesmo em caso de dispensa de 

licitação (exceto em casos emergenciais previstos no Inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93), 

e o gestor não deve autorizar contratações de serviços sem a devida formalização 

processual.  A reincidência nesse tipo de falha acarretará apuração de responsabilidade. 

Recomendação: Elaborar check list de contratações por dispensa de 

licitação, a ser adotado pelo setor de compras do campus, bem como enviar cópia para 

compor os papéis de trabalho desta Auditoria Interna. 

 

Constatação 2.7. Fragilidades na execução dos serviços de fiscalização de provas, 

contrariando o Decreto n. 6114/2007 e as Resoluções CONSUP/IFMT n. 10/2013, 

83/2017 e a constituição federal.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23749.020157/2017-60 ➢ Pagamento de Fiscal de prova Edital 

21/2017. 

a) Ausência de comprovante de execução do 

serviço (lista de presença, foto e/ou outros) em 

desacordo ao parágrafo único, art. 70 da 

Constituição Federal. 
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b) Ausência de demonstração da forma de seleção 

dos interessados, conforme art. 10 da Res. 83/2017; 

c) Ausência de comprovante de pagamento do 

ISSQN, conforme art. 11 §2º da Res. 83/2017; 

d) Ausência de comprovante de transmissão do 

SEFIP/GEFIP, conforme art. 11 §2º da Res. 

83/2017;  

➢ 23749.016876/2017-86 ➢ Pagamento de Fiscal de prova Edital 

20/2017. 

a) Ausência de comprovante de execução do 

serviço (lista de presença, foto e/ou outros) em 

desacordo ao parágrafo único, art. 70 da 

Constituição Federal. 

b) Ausência de demonstração da forma de seleção 

dos interessados, conforme art. 10 da Res. 83/2017; 

c) Ausência de comprovante de pagamento do 

ISSQN, conforme art. 11 §2º da Res. 83/2017; 

d) Ausência de comprovante de transmissão do 

SEFIP/GEFIP, conforme art. 11 §2º da Res. 

83/2017;  

➢ 23749.000996/2018-42 ➢ Pagamento de Fiscal de prova Edital 

22/2018. 

a) Ausência de comprovante de execução do 

serviço (lista de presença, foto e/ou outros) em 

desacordo ao parágrafo único, art. 70 da 
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Constituição Federal. 

b) Ausência de demonstração da forma de seleção 

dos interessados, conforme art. 10 da Res. 83/2017; 

c) Ausência de comprovante de pagamento do 

ISSQN, conforme art. 11 §2º da Res. 83/2017; 

d) Ausência de comprovante de transmissão do 

SEFIP/GFIP, conforme art. 11 §2º da Res. 83/2017;  

➢ 23749.038147/2017-81 ➢ Pagamento de Fiscal de prova Edital 

60/2017. 

a) Ausência de comprovante de execução do 

serviço (lista de presença, foto e/ou outros) em 

desacordo ao parágrafo único, art. 70 da 

Constituição Federal. 

b) Ausência de demonstração da forma de seleção 

dos interessados, conforme art. 10 da Res. 83/2017; 

c) Ausência de comprovante de pagamento do 

ISSQN, conforme art. 11 §2º da Res. 83/2017; 

d) Ausência de comprovante de transmissão do 

SEFIP/GFIP, conforme art. 11 §2º da Res. 83/2017;  

➢ 23749.035720/2017-02 a) Pagamento de Fiscal de prova Edital 

59/2017. 

a) Ausência de comprovante de execução do 

serviço (lista de presença, foto e/ou outros) em 

desacordo ao parágrafo único, art. 70 da 

Constituição Federal. 
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b) Ausência de demonstração da forma de seleção 

dos interessados, conforme art. 10 da Res. 83/2017; 

c) Ausência de comprovante de pagamento do 

ISSQN, conforme art. 11 §2º da Res. 83/2017; 

d) Ausência de comprovante de transmissão do 

SEFIP/GFIP, conforme art. 11 §2º da Res. 83/2017;  

Manifestação da Unidade: 23749.020157/2017-60 

Item a) Listas de presença do Edital 21/2017 esta da DPI do IFMT, 

estamos aguardando o envio. 

Item b) A seleção dos fiscais fazemos conforme a ordem de 

manifestação de interesse em trabalhar. Antes divulgávamos aos servidores e outros 

colaboradores do campus através do e-mail e alimentávamos uma planilha. 

Atualmente, junto ao TI, elaboramos um formulário (Google Drive) divulgamos via e-

mail já com o link para inscrição e temos automaticamente uma planilha com a 

sequência exata de inscritos. Segue na pasta documento a imagem da Planilha com os 

inscritos. 

Item c) A prefeitura de Várzea Grande não disponibiliza convenio 

para retenção do imposto via SIAFI, com isso as retenções são feitas através de sistema 

próprio da prefeitura. Tal sistema foi alterado, sem comunicação prévia e com isso 

causou uma dificuldade muito grande quanto as retenções. Como os valores de 

retenção eram menores que R$10,00, tornaria inviável os prestadores de serviço se 

dirigirem à prefeitura para obtenção da nota fiscal avulsa e recolhimento antecipado 

do tributo. Para os próximos estaremos obtendo informação de como proceder ao 

recolhimento. 

Item d) A GFIP do campus era enviada via Reitoria. A partir de 

novembro/2018 adquirimos o token CNPJ para o campus enviar as declarações. 

 

23749.016876/2017-86 

Item a) Segue em anexo cópia das listas de presença do Edital 

20/2017. 
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Item b) A seleção dos fiscais fazemos conforme a ordem de 

manifestação de interesse em trabalhar. Antes divulgávamos aos servidores e outros 

colaboradores do campus através do e-mail e alimentávamos uma planilha. 

Atualmente, junto ao TI, elaboramos um formulário (Google Drive) divulgamos via e-

mail já com o link para inscrição e temos automaticamente uma planilha com a 

sequência exata de inscritos. Segue na pasta documento a imagem da Planilha com os 

inscritos. 

Item c) A prefeitura de Várzea Grande não disponibiliza convenio 

para retenção do imposto via SIAFI, com isso as retenções são feitas através de sistema 

próprio da prefeitura. Tal sistema foi alterado, sem comunicação prévia e com isso 

causou uma dificuldade muito grande quanto as retenções. Como os valores de 

retenção eram menores que R$10,00, tornaria inviável os prestadores de serviço se 

dirigirem à prefeitura para obtenção da nota fiscal avulsa e recolhimento antecipado 

do tributo. Para os próximos estaremos obtendo informação de como proceder ao 

recolhimento. 

Item d) A GFIP do campus era enviada via Reitoria. A partir de 

novembro/2018 adquirimos o token CNPJ para o campus enviar as declarações. 

 

 

23749.000996/2018-42 

Item a) Segue em anexo cópia das listas de presença do Edital 

22/2018. 

Item b) A seleção dos fiscais fazemos conforme a ordem de 

manifestação de interesse em trabalhar. Antes divulgávamos aos servidores e outros 

colaboradores do campus através do e-mail e alimentávamos uma planilha. 

Atualmente, junto ao TI, elaboramos um formulário (Google Drive) divulgamos via e-

mail já com o link para inscrição e temos automaticamente uma planilha com a 

sequência exata de inscritos. Segue na pasta documento a imagem da Planilha com os 

inscritos. 

Item c) A prefeitura de Várzea Grande não disponibiliza convenio 

para retenção do imposto via SIAFI, com isso as retenções são feitas através de sistema 

próprio da prefeitura. Tal sistema foi alterado, sem comunicação prévia e com isso 

causou uma dificuldade muito grande quanto as retenções. Como os valores de 

retenção eram menores que R$10,00, tornaria inviável os prestadores de serviço se 
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dirigirem à prefeitura para obtenção da nota fiscal avulsa e recolhimento antecipado 

do tributo. Para os próximos estaremos obtendo informação de como proceder ao 

recolhimento. 

Item d) A GFIP do campus era enviada via Reitoria. A partir de 

novembro/2018 adquirimos o token CNPJ para o campus enviar as declarações. 

 

23749.038147/2017-81 

 

Item a) Segue em anexo cópia das listas de presença do Edital 

60/2017. 

Item b) A seleção dos fiscais fazemos conforme a ordem de 

manifestação de interesse em trabalhar. Antes divulgávamos aos servidores e outros 

colaboradores do campus através do e-mail e alimentávamos uma planilha. 

Atualmente, junto ao TI, elaboramos um formulário (Google Drive) divulgamos via e-

mail já com o link para inscrição e temos automaticamente uma planilha com a 

sequência exata de inscritos. Segue na pasta documento a imagem da Planilha com os 

inscritos. 

Item c) A prefeitura de Várzea Grande não disponibiliza convenio 

para retenção do imposto via SIAFI, com isso as retenções são feitas através de sistema 

próprio da prefeitura. Tal sistema foi alterado, sem comunicação prévia e com isso 

causou uma dificuldade muito grande quanto as retenções. Como os valores de 

retenção eram menores que R$10,00, tornaria inviável os prestadores de serviço se 

dirigirem à prefeitura para obtenção da nota fiscal avulsa e recolhimento antecipado 

do tributo. Para os próximos estaremos obtendo informação de como proceder ao 

recolhimento. 

Item d) A GFIP do campus era enviada via Reitoria. A partir de 

novembro/2018 adquirimos o token CNPJ para o campus enviar as declarações. 

 

23749.035720/2017-02 

Item a) Segue em anexo cópia das listas de presença do Edital 

59/2017. 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

 

 

50 

Relatório de Auditoria nº 19/2018 

Item b) A seleção dos fiscais fazemos conforme a ordem de 

manifestação de interesse em trabalhar. Antes divulgávamos aos servidores e outros 

colaboradores do campus através do e-mail e alimentávamos uma planilha. 

Atualmente, junto ao TI, elaboramos um formulário (Google Drive) divulgamos via e-

mail já com o link para inscrição e temos automaticamente uma planilha com a 

sequência exata de inscritos. Segue na pasta documento a imagem da Planilha com os 

inscritos. 

Item c) A prefeitura de Várzea Grande não disponibiliza convenio 

para retenção do imposto via SIAFI, com isso as retenções são feitas através de sistema 

próprio da prefeitura. Tal sistema foi alterado, sem comunicação prévia e com isso 

causou uma dificuldade muito grande quanto as retenções. Como os valores de 

retenção eram menores que R$10,00, tornaria inviável os prestadores de serviço se 

dirigirem à prefeitura para obtenção da nota fiscal avulsa e recolhimento antecipado 

do tributo. Para os próximos estaremos obtendo informação de como proceder ao 

recolhimento. 

Item d) A GFIP do campus era enviada via Reitoria. A partir de 

novembro/2018 adquirimos o token CNPJ para o campus enviar as declarações. 

Causa: Processo inadequado quanto a contratação de serviço 

Análise da AUDIN: Acatamos as manifestações do gestor, exceto 

quanto ao recolhimento do ISSQN e a transmissão do SEFIP/GEFIP, uma vez que o 

IFMT campus Várzea Grande é substituto tributário e tem a atribuição de reter o tributo 

dos fiscais de provas e efetuar o recolhimento prazo de acordo com código tributário da 

cidade de Várzea Grande, bem como a devida declaração de obrigação acessória.  Cabe 

ainda destacar que não identificou-se, no código tributário municipal, a dispensa de 

retenção de valores inferiores a R$ 10,00.   Quanto ao SEFIP/GFIP o gestor deve 

solicitar da Reitoria essa declaração para comprovar a devida transmissão. Nesse 

sentido, o gestor deve orientar o contador a reter, declarar e recolher os tributos, 

conforme legislação municipal. 

Recomendação 1: Transmitir a obrigação acessória e recolher o 

ISSQN dos pagamentos realizados, nos processos analisados. 
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Recomendação 2: Anexar aos processos analisados, o comprovante 

de pagamento e transmissão da SEFIP/GFIP. 

 

Acompanhamento da regularidade na contratação de obras e instalações (20RG) 

Não houve constatação. 

Acompanhamento de arrecadação de receita própria. 

Não houve constatação. 

 

 

3- GESTÃO ACADÊMICA 

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2018.    

 

4- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Área não prevista na análise do campus no PAINT 2018 – análise será feita em 

relatórios por assunto, encaminhados à DSGP. 

 

 

III- NÍVEL DE MATURIDADE DOS CONTROLES 

INTERNOS 

Para efeito de mensuração dos controles internos no IFMT, iremos 

utilizar a escala adotada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria - Geral da 
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União (Acórdão 568/2014 - Plenário), realizando uma avaliação parcial no Campus 

Várzea Grande, sendo que ao final do exercício 2018 será emitida o resultado final 

sobre os campi no  IFMT. 

O nível de maturidade é baseado nas fragilidades e nas boas práticas 

descritas neste relatório, as quais são pontuadas após a avaliação do ambiente 

organizacional. 

 Unidade Jurisdicionada: Campus Várzea Grande 

Componente do COSO Pontuação Grau de Maturidade 

Ambiente de controle Nota: 62% Intermediário 

Avaliação de risco Nota: 52% Intermediário 

Atividades de controle Nota: 53% Intermediário 

Informação e comunicação Nota: 65% Intermediário 

Monitoramento Nota: 57% Intermediário 

Avaliação geral do 

campus 

Nota: 58% Intermediário 

  

Legenda: 
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Nível  Pontuação                                      Definição 

Inicial 0%  a  20%     Baixo nível de formalização, 

documentação sobre controles internos 

não disponíveis, ausência de 

comunicação sobre os controles. 

Básico 020,1%  a  40% Controles internos tratados 

informalmente, ainda não há 

treinamentos e comunicação 

sobre controles. 

Intermediário 44,01%  a  70% Há princípios e padrões documentados, 

e treinamento básico sobre controles 

internos.                       

Aprimorado     70,01% a 90% Controles internos obedecem aos 

princípios estabelecidos, é 

supervisionado  e regularmente 

aprimorado. 

Avançado        90,1 a 100% Controles internos otimizados, 

princípios e processos de controles 

internos estão integrados aos processos 

de gestão da organização. 

  

   

 IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a 

Unidade Gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos 
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ressalvados nas constatações acima registradas dos processos analisados, e também para 

saneamento de todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os 

riscos pela não implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Nas avaliações dos controles internos dessa Unidade Gestora 

examinada, concluímos que a gestão nas atividades de administração, ensino, pesquisa e 

extensão embora sejam suficientes para permitir o acompanhamento regular das ações 

da respectiva área, não foram capazes de evitar impropriedades nos processos 

analisados, precisando ser revistos e melhorados, com objetivo de buscar maior 

aderência à legislação que regulamenta o assunto. O grau de maturidade dos 

controles internos do campus Várzea Grande diminuiu seu percentual de 60% em 

2016 para 58% em 2018, porém permanecendo ainda com grau intermediário pela 

escala do TCU.  Sendo assim, o campus ainda precisa aprimorar seus controles internos, 

fortalecendo o seu gerenciamento de riscos e sanando as falhas detectadas pela 

Auditoria Interna. Cabe lembrar que em 2018 foram inseridos assuntos novos de 

controles internos a serem avaliados, por isso o percentual não pode ser interpretado 

como uma piora na qualidade de seus controles internos. 

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 em 

conformidade com a Resolução CONSUP  n.º 94/2017, no prazo de 12 meses a partir da 

data emissão deste relatório, através do plano permanente de providências. 

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 
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Nome Cargo Assinatura 

Edson 

Jerônimo 

Nobre 

Auditor Chefe 
 

Augusto César 

Lira de 

Amorim 

Auditor 
 

Deuzimar Lira 

de Matos 

Assistente Administração 
 

Edilene Sakuno 

Maeda 

Coordenadora de Auditoria 

na Área de Gestão de 

Pessoas. 

 

Tatiane Aguiar 

de Oliveira 

Coordenadora de Auditoria 

na Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços. 
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ANEXO  I 

 

Item Número Processo M 

Número dos 

Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

Empenho Favorecido 
Valor 

Liquidado 

Valor Empenhado 

(Processo Físico) 

1 401000277201695 12 401000277201695 2017NE800079 14784795000180 R$1.891,00 R$1.891,00 

2 23005001138201657 12 23005001138201657 2017NE800085 22416068000199 R$570,00 R$570,00 

3 
23.188.025.091.201.50

0 
6 23.188.025.091.201.500 2018NE800070 5083119000199 R$72.414,92 R$72.414,92 

4 23191035808201506 12 23191035808201506 

2017NE800062 14428244000184 R$300,00 R$300,00 

2017NE800064 11701780000113 R$599,70 R$599,70 

5 23197024540201608 12 23197024540201608 

2017NE800195 3655629000168 R$455,90 R$455,90 

2017NE800196 21256719000168 R$1.740,00 R$1.740,00 

6 23197031063201629 12 23197031063201629 2018NE800007 26668902000194 R$1.079,90 R$1.079,90 

7 23197037350201642 12 23197037350201642 2017NE800220 6128710000188 R$167,97 R$167,97 

8 23220000569201651 12 23220000569201651 

2017NE800090 11366017000183 R$1.419,60 R$1.419,60 

2017NE800091 11730960000123 R$2.975,00 R$2.975,00 

2017NE800092 23861090000100 R$98,90 R$98,90 

2017NE800093 17992979000124 R$517,24 R$517,24 

2017NE800094 24547906000199 R$232,65 R$232,65 

2017NE800095 19466148000144 R$384,90 R$384,90 
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2017NE800096 11633685000120 R$660,15 R$660,15 

2017NE800097 9630087000155 R$152,49 R$152,49 

2017NE800098 88253463000106 R$500,00 R$500,00 

9 23275000620201690 12 23275000620201690 2017NE800103 7500596000138 R$5.110,00 R$5.110,00 

10 23411005514201691 12 23411005514201691 2018NE800008 22192121000115 R$457,95 R$457,95 

11 23747018720201679 12 23747018720201679 2017NE800089 7548828000128 R$40.583,49 R$40.583,49 

12 23749.000081.2017-56 12 23749.000081.2017-56 2018NE800056 7116584000104 R$16.809,14 R$16.809,14 

13 23749.016274.2017-29 8 23749.016274.2017-29 2017NE000021 158971 R$1.400,00 R$1.400,00 

14 23749.020520.2017-47 8 23749.020520.2017-47 2017NE000028 158971 R$45.360,00 R$45.360,00 

15 23749.023255.2017-59 8 23749.023255.2017-59 

2017NE000036 82402620153 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000037 80562744134 R$1.489,00 R$1.489,00 

2017NE000038 1491327197 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000039 6627973103 R$1.500,00 R$1.500,00 

2017NE000040 6228249100 R$750,00 R$750,00 

16 237.490.292.892.017 6 237.490.292.892.017 2017NE800123 59462728100 R$230,00 R$230,00 

17 23749.032779.2017-31 8 23749.032779.2017-31 2017NE000066 158971 R$450,00 R$450,00 

18 23749.035720.2017-02 8 23749.035720.2017-02 2017NE000094 158971 R$9.389,94 R$9.389,94 

19 23749.036469.2017-95 8 23749.036469.2017-95 

2017NE000076 6650983160 R$300,00 R$300,00 

2017NE000077 5920539119 R$300,00 R$300,00 

2017NE000078 6168516182 R$300,00 R$300,00 

2017NE000079 6175407130 R$300,00 R$300,00 

2017NE000080 5159621121 R$300,00 R$300,00 
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2017NE000081 5704182160 R$300,00 R$300,00 

2017NE000082 6175530179 R$300,00 R$300,00 

2017NE000083 5257299178 R$300,00 R$300,00 

2017NE000084 6456819113 R$300,00 R$300,00 

2017NE000085 4725316113 R$300,00 R$300,00 

2017NE000086 6119790128 R$300,00 R$300,00 

2017NE000087 6203672106 R$300,00 R$300,00 

2017NE000088 7933944140 R$300,00 R$300,00 

2017NE000089 4319196155 R$300,00 R$300,00 

2017NE000090 6120315195 R$300,00 R$300,00 

2017NE000091 6259053185 R$300,00 R$300,00 

2017NE000092 6795197182 R$300,00 R$300,00 

20 23749.038147.2017-81 8 23749.038147.2017-81 2017NE000131 158971 R$897,84 R$897,84 

21 23749000638201830 8 23749000638201830 2018NE000003 158971 R$29.250,00 R$29.250,00 

22 23749000653201888 8 23749000653201888 

2018NE000001 

158971 

R$24.750,00 R$24.750,00 

2018NE000002 R$24.480,00 R$24.480,00 

23 23749000706201861 8 23749000706201861 2018NE000006 158971 R$7.000,00 R$7.000,00 

24 23749000729201875 8 23749000729201875 2018NE000008 158971 R$16.800,00 R$16.800,00 

25 23749000743201879 8 23749000743201879 

2018NE000018 35095755807 R$200,00 R$200,00 

2018NE000019 4769461151 R$400,00 R$400,00 
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2018NE000020 5779526176 R$250,00 R$250,00 

2018NE000021 80913075191 R$1.000,00 R$1.000,00 

2018NE000022 6965287110 R$250,00 R$250,00 

2018NE000023 6165661157 R$250,00 R$250,00 

2018NE000024 2700929195 R$250,00 R$250,00 

26 23749000751201815 8 23749000751201815 2018NE000010 158971 R$1.080,00 R$1.080,00 

27 23749000795201845 8 23749000795201845 2018NE000014 158971 R$500,00 R$500,00 

28 23749000849201872 8 23749000849201872 2018NE000015 158971 R$46.200,00 R$46.200,00 

29 23749000853201831 7 23749000853201831 2018NE800061 64093204187 R$823,14 R$823,14 

30 23749000908201811 8 23749000908201811 2018NE000026 158971 R$750,00 R$750,00 

31 23749000984201818 8 23749000984201818 2018NE000028 158971 R$673,38 R$673,38 

32 23749000996201842 8 23749000996201842 2018NE000031 158971 R$1.571,22 R$1.571,22 

33 2374900686201828 8 2374900686201828 2018NE000009 158971 R$1.500,00 R$1.500,00 

34 23749014631201714 8 23749014631201714 2017NE000019 158971 R$600,00 R$600,00 

35 23749014900201742 8 23749014900201742 2017NE000020 158971 R$4.414,08 R$4.414,08 

36 23749016876201786 8 23749016876201786 2017NE000023 158971 R$503,52 R$503,52 

37 23749019354201736 6 23749019354201736 2017NE800099 10593443000197 R$711,58 R$711,58 

38 23749020157201760 8 23749020157201760 2017NE000026 158971 R$1.007,04 R$1.007,04 

39 23749023696201670 12 23749023696201670 2018NE800034 10732146000185 R$33.793,56 R$33.793,56 

40 23749025951201708 8 23749025951201708 2017NE000041 158971 R$38.250,00 R$38.250,00 

41 23749026573201771 8 23749026573201771 2017NE000042 158971 R$2.800,00 R$2.800,00 

42 23749028100201717 8 23749028100201717 2018NE000007 6240985163 R$200,00 R$200,00 

43 23749028173201709 8 23749028173201709 2017NE000074 6160852140 R$750,00 R$750,00 

44 23749030957201799 6 23749030957201799 2017NE800143 21395275000141 R$2.496,40 R$2.496,40 
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45 23749034903201701 8 23749034903201701 2017NE000073 158971 R$200,00 R$200,00 

46 23749036469201795 8 23749036469201795 2018NE000027 6120315195 R$10.839,79 R$10.839,79 

47 23749036867201710 12 23749036867201710 2018NE800073 482840000138 R$23.819,04 R$23.819,04 

48 64044008409201616 12 64044008409201616 2017NE800148 16909800000160 R$898,88 R$898,88 

49 -8 8 -8 2017NE000044 158971 R$7.000,00 R$7.000,00 

50 -8 8 -8 2017NE000045 158971 R$14.800,00 R$14.800,00 

51 -8 8 -8 2017NE000049 158971 R$700,00 R$700,00 

52 -8 8 -8 2017NE000050 6162204138 R$1.500,00 R$1.500,00 

53 -8 8 -8 2017NE000051 211078158 R$700,00 R$700,00 

54 -8 8 -8 2017NE000054 6228249100 R$10.212,98 R$10.212,98 

55 -8 8 -8 2017NE000055 80913075191 R$1.500,00 R$1.500,00 

56 -8 8 -8 2017NE000056 80913075191 R$1.800,00 R$1.800,00 

57 -8 8 -8 2017NE000057 1123486107 R$1.500,00 R$1.500,00 

58 -8 8 -8 2017NE000058 1123486107 R$1.800,00 R$1.800,00 

59 -8 8 -8 2017NE000059 158971 R$27.700,00 R$27.700,00 

60 -8 8 -8 2017NE000060 5116474178 R$750,00 R$750,00 

61 -8 8 -8 2017NE000062 158971 R$13.200,00 R$13.200,00 

62 -8 8 -8 2017NE000063 6244379144 R$240,00 R$240,00 

63 -8 8 -8 2017NE000067 158971 R$28.800,00 R$28.800,00 

64 -8 8 -8 2017NE000075 6169330104 R$180,00 R$180,00 

65 80945000005302016 12 80945000005302016 2017NE800208 8710871000100 R$11.370,00 R$11.370,00 

66 ADM-2016/298 12 ADM-2016/298 2017NE800235 20529853000122 R$1.940,00 R$1.940,00 
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