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Relatório de Auditoria n. 21/2015 

 

 

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Administração e Planejamento  

 

Nome do Gestor: Túlio Marcel Rufino 

de Vasconcelos Figueiredo 

Cargo: Pró-Reitor de 

Administração e 

Planejamento 

 

Ordem de Serviço: 12/2015 

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

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de 

Auditoria nº. 20: 1.1; 5.1.1; 7.1;7.2;8.2,9.2; 9.3; 11.2;  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 21/2015 

 

Senhor Gestor,  

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 

referente aos exercícios de 2014 (setembro a dezembro) e 2015 (janeiro a junho), 

apresentamos a Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no 

PAINT 2015, realizadas pela Reitoria, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Cartão de pagamento do Governo Federal; 

3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 
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3.5. Acompanhamento da receita; 

3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados 

no inventário anual; 

6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

6.4. Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização 

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

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

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, patrimônio e 

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

SPIUNET e ao SIMEC. Foi realizada reunião com a equipe da Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento, com a presença do Pró-Reitor de Administração e 

Planejamento, Diretor de Administração, Diretor de Planejamento, Chefe do 

Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), servidores do DCF, responsável pelo 

almoxarifado, além de visitas ao setor de almoxarifado e entrevistas com funcionários 

terceirizados. 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

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

SPIUNET, COMPRASNET, SCDP, reunião com a equipe da Pró-reitoria de 

Administração, com os responsáveis pelo almoxarifado, patrimônio, PRONATEC e 

transporte, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 20/2015, encaminhada à unidade 

auditada, que apresentou manifestação via google docs em 07/10/2015. Após análise 

das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria 

com as constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 
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Constatação 3.1. Ausência de prestação de contas das concessões de diárias e 

passagens, em desacordo ao art. 13 da portaria 403/2009/MEC e art. 30 da portaria nº 

1013/2014/Reitoria IFMT.   Os processos elencados na NA n. 20/2015 estão com mais 

de 05 dias úteis sem apresentar a prestação de contas, conforme consulta em 01/09/2015 

no SCDP > relatórios > viagem > prestação de contas pendentes. 

      Manifestação da Unidade:  “As PCDPs listadas na Nota de Auditoria 

número 20/2015 encontram-se em diferentes situações conforme o visto no sistema 

SCDP. Abaixo elas foram divididas em cinco grupos, com suas respectivas descrições. 

As PCDPs finalizadas referentes à Reitoria são: 1110/15; 1122/15; 1158/15; 

1159/15; 1180/15; 1497/15; 1520/15; 1550/15; 1587/15; 1588/15; 1591/15; 1613/15; 

1632/15-1C; 1661/15; 1662/15; 1665/15. 

As PCDPs finalizadas referentes à UAB são: 1100/15; 1425/15; 1552/15; 

1553/15; 1554/15; 1577/15; 1598/15. 

As PCDPs com prestações de contas pendentes referentes à Reitoria são: 

1335/15; 1437/15; 1528/15; 1543/15; 1547/15; 1636/15; 1674/15; 

As PCDPs com prestações de contas pendentes referentes à UAB são: 907/15; 

949/15; 986/15; 1102/15; 1261/15; 1324/15; 1398/15; 1404/15; 1406/15; 1415/15; 

1422/15; 1434/15; 1474/15; 1486/15; 1596/15; 

As PCDPs para aprovação do proponente referente à UAB são: 1105/15; 

1516/15; 1691/15; 1692/15; 1693/15. 

Dessa forma, há três grupos de PCDPs que necessitam ser finalizadas pelo 

sistema de concessão de diárias e passagens. Eles são referentes à fase de prestação de 

contas e à parte de aprovação do proponente dos processos de solicitação de diárias e 

passagens.                              

E-mails avisando sobre as prestações que estão pendentes serão enviados 

novamente aos servidores informando sobre a situação. E-mails anteriores relativos a 

prestações de contas serão revisados em busca das respectivas prestações de contas 
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apontadas. Contudo, não são cadastrados novas concessões até o que o 

servidor/colaborador eventual tenha prestado contas. 

Análise da AUDIN: A manifestação do Gestor demonstrou a 

regularização de muitas das concessões que estavam pendentes, o que foi confirmado 

em consulto ao SCDP. No entanto, ainda há processos sem a devida prestação de contas 

da viagem, que necessitam ser regularizada.  A Portaria n. 1013/2014/IFMT em seus 

artigos 32 e 34 definem procedimentos para a devolução dos valores correspondentes à 

diárias e passagens pelo servidor que não prestou contas de sua viagem, e também a 

inscrição na dívida ativa.  O Sistema SCDP envia automaticamente ao proposto 

mensagem cobrando a prestação de contas, e a Administração informou que já efetuou 

mais de um comunicado aos servidores com pendências.  Mesmo assim, não houve as  

regularizações de suas situações, cabendo ao Gestor notificar esses servidores para a 

devolução referente à viagem realizada, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.   

Recomendação 1: Calcular os valores percebidos referente a diárias e 

passagens dos propostos das PCDPs  1335/15; 1437/15; 1528/15; 1543/15; 1547/15; 

1636/15; 907/15; 949/15; 986/15; 1102/15; 1261/15; 1324/15; 1398/15; 1404/15; 

1406/15; 1415/15; 1422/15; 1434/15; 1474/15; 1486/15; 1596/15, 1105/15; 1516/15; 

1691/15; 1692/15; 1693/15 (que estão sem prestar contas de suas viagens a mais 30 dias 

da prestação de contas), emitir GRU para cada um desses propostos, e notificá-los a 

devolverem esses valores sob pena de inscrição do débito em dívida ativa. 

Recomendação 2: Adotar controle de emissão de GRU (constando o 

valor correspondente às diárias e passagens) com notificação aos propostos que 

estiverem a mais de 30 dias sem prestar contas de suas viagens. 

 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

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

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

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

Descrição 

➢ Saldo de empenhos do exercício de 2010, 2011 para aquisição de 

passagens aéreas, combustíveis, e outras despesas cujas ARP's encontram-se 

vencidas, saldo de empenhos de 2012 para fornecimento de material de 

expediente, processos de dispensa, bolsas de estudo e outras despesas ainda não 

liquidadas. 

Manifestação da Unidade:  “A unidade já inicio o processo de 

análise e baixa de restos a pagar não processados.” 

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

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

dezembro. No entanto, o art. 68, § 2
o
 estendeu prazo para que “os restos a pagar 

inscritos na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade 

até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto 

no § 3
o”

. O não cancelamento de restos a pagar não processados no prazo previsto 

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

instrumento legal dentro do prazo de vigência dos mesmos. Cabe ressaltar o Acórdão 

1396/2003 - Segunda Câmara - TCU que determina a não inscrever, como restos a 

pagar não processados, saldos de empenhos que correspondam a obrigações 

insubsistentes. Nesse sentido, a inscrição e reinscrição dos saldos de empenhos não 

liquidados deverá considerar a validade do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços, 

a variação de preços de mercado, dentre outros fatores que impedem o cumprimento do 

objeto pelos fornecedores. Ademais, a unidade deverá observar a nova disposição em 

relação ao gerenciamento dos Restos a Pagar instruída pelo Decreto 8.407/2015. Apesar 
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da manifestação da unidade gestora, observamos a necessidade da atualização do 

estoque de restos a pagar, com a finalidade de evidenciar as despesas que efetivamente 

serão realizadas. A AUDIN fará o monitoramento da constatação através do PPP, 

visando a aplicação das recomendações para seu saneamento. 

Recomendação: Analisar as despesas inscritas e reinscritas em restos 

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

 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5.4. Conformidade de gestão 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

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

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Constatação 6.1. Ausência de prestação de contas referente a concessão de auxílio 

financeiro a pesquisador, conforme artigo 31 resolução CONSUP nº51/2012. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.016902.2014-26 
Edital nº 21/2014 - Propes - 3ª feira de inovação 
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tecnológica. 

➢ 23188.009132.2015-46 
Edital nº 06/2015 - Propes - 4ª feira de inovação 

tecnológica. 

➢       23188.026123.2014-39

  

Edital nº 39/2014 - Propes. 

Manifestação da Unidade:   

“a)   Processo 23188.016902.2014/26 

  Refere-se ao Edital nº 021/2014 da PROPRES – 3ª Feira IFMT de Inovação 

Tecnológica. Neste edital foram selecionados 50 projetos de Inovação Tecnológica 

para serem desenvolvidos de maio novembro de 2014 e apresentados durante o III 

WORKIF – Workshop de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT. 

 O prazo para prestação de contas encerrou-se em 20/12/2014. A PROPES 

analisou as prestações de contas dos pesquisadores e emitiu certificado de participação 

aos que tiveram aprovação do Relatório. 

Alguns pesquisadores, embora notificados inicialmente por e-mail e 

posteriormente por  Notificação Escrita, não prestaram contas até a presente data. São 

eles: 

Campus Pesquisador CPF Recurso Status 

Prestação de 

Contas 

CFS RV  ***.443.621-**  R$ 947,74 Indeferido 

CFS RV  ***.443.621-**  R$ 779,00 Indeferido 

CFS BPG  ***.953.766-**  R$   2.500,00 não entregue 
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CAS CAZL  ***.061.051-**  R$   2.220,00 não entregue 

JNA NCT  ***.171.801-**  R$   2.500,00 não entregue 

  b)   Processo 23188.009132.2015-46 

Refere-se ao Edital nº 006/2015 da PROPRES – 4ª Feira IFMT de Inovação 

Tecnológica. O Edital foi lançado em fevereiro de 2015 para o desenvolvimento de 

projetos e serem apresentados em novembro de 2015. A prestação de contas, conforme 

item 6 do Edital, está prevista para janeiro de 2016. Portanto não procede a 

solicitação. 

 c)    Processo 23188.026123.2014-39 

Refere-se ao Edital nº 039/2014 da PROPRES – Chamada 2014/2015 de 

Projetos de Pesquisa e Bolsas de Iniciação Científica com vigência de agosto/2014 a 

julho 2015 para bolas do CNPq e PROIC/IFMT e de setembro/2014 a agosto/2015. A 

prestação de contas foi prevista para outubro/2015 e análise pela PROPES em 

novembro/2015. Portanto ainda está vigente e não procede a solicitação.” 

Análise da AUDIN: Referente aos processos 23188.009132.2015-46 

e 23188.026123.2014-39, acatamos o que foi justificado pela Propes, visto que ainda 

estão dentro do prazo para prestação de contas. Referente ao processo 

23188.016902.2014-26, foram enviados para auditoria as prestações de contas de todos 

os projetos aprovados no edital 21/2014, desses foram analisados 32%  do total de 

100% , segue abaixo apontamentos: 

Constatação: CPF do Orientador 

Ausência de registro do processo: ***.942.451-** 

***.373.458-** 

***.373.881-** 

***.910.901-** 

***.162.172-** 

***.882.698-** 

***.882.698-** 
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***.253.060-** 

***.024.221-** 

***.119.031-** 

***.711.821-** 

***.227.561-** 

Ausência do termo de doação: ***.942.451-**  

***.253.060-** 

***.780.966-** 

 

Termo de sigilo do docente: ***.373.458-** 

***.373.881-** 

***.910.901-** 

Ausência de prestação de contas: ***.061.051-** 

Documentos em duplicidade no processo: ***.882.698-** 

***.253.060-** 

***.780.966-** 

***.780.966-** 

***.061.051-** 

***.227.561-** 

Ausência do certificado de participação na 3ª Feira 

tecnológica /Work IF 

***.942.451-** 

***.373.458-** 

***.373.881-** 

***.882.698-** 

***.024.221-** 

***.711.821-** 

***.443.621-** 

***.780.966-** 

***.780.966-** 

Documentação inábil na prestação de contas: ***.942.451-** 

***.780.966-** 

***.227.561-** 

Ausência de documento na prestação de contas: ***.443.621-** 

Despesa com combustível aprovada indevidamente; ***.253.060-** 

Aprovação de despesa sem considerar o desconto 

concedido no documento fiscal 

***.953.766-** 
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Ausência do documento de devolução do recurso não 

utilizado 

***.942.451-** 

***.373.881-** 

***.780.966-** 

Documento Ilegível ***.882.698-** 

***.227.561-** 

Pagamento de bolsas para projetos não recomendados no 

edital 

***.162.172-** 

***.061.051-** 

***.089.991-** 

Recomendação: Adotar check list de todos documentos necessários 

para inscrição do projeto e prestação de contas do mesmo. 

 Constatação 6.2. Existência de mais de uma concessão de auxílio financeiro ao 

Pesquisador à um mesmo servidor, em desacordo com o artigo 11 da resolução 

CONSUP 51/2012. 

Processo n. º Descrição 

 23188.0026123.2014-39 
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Manifestação da Unidade: “Em algumas situações a PROPES tem 

concedido mais de um auxílio antes da prestação de contas do edital anterior, 

acarretando o acúmulo, às vezes por pouco tempo, de duas concessões de auxílio, em 

desacordo como a Resolução 051/2012. Justificativa: 

a)   O Edital 021/2014 teve vigência de maio/2014 a novembro/2014 e o Edital 

039/2014 teve vigência agosto/2014 a agosto/2015. Os dois editais tinham objetivos 

distintos, quais sejam: projetos de inovação tecnológica e programa de Iniciação 

Científica, respectivamente. Além disso, o pagamento do auxílio financeiro, 

realizado pela PROAD demora em média dois meses a contar da data de 

encaminhamento do processo pela PROPES. Desta foram, um edital que tem início 

em agosto, espera-se que o pagamento do auxílio seja realizado até outubro. O 

auxílio Financeiro do Edital 039/2014, por exemplo,  foi depositado aos 

pesquisadores no dia 6 de outubro de 2014. Ou seja, a apenas um mês do 

encerramento do Edital 021/2014. Estendemos que seria incoerência impedir que os 

participantes do Edital 021/2014 pudessem participar do edital 039/2014, mesmo 

contrariando a Resolução 051/2012. Estes pesquisadores ficariam sem projeto a 

partir de novembro e só haveria outra possibilidade em agosto do ano seguinte. 

b)    Os editais 039/2015 e 065/2015 foram lançados simultaneamente, pois se tratava 

de editais com objetivos específicos e com bolsas de iniciação científica de 

programas distintos. O primeiro destinava-se aos programas PROIC/IFMT, CNPq e 

FAPEMAT e o segundo para um programa específico do CNPq denominado PIBIC 

EM, destinado exclusivamente a alunos do ensino médio/técnico. Para o programa 

PIBIC EM a PROPES optou por um edital induzido, específico para a área de 

sustentabilidade. Por isso o lançamento de dois editais simultâneos. Caso contrário 

poder-se-ia ter lançado apenas um edital. Entendeu-se que seria incoerente permitir 

a participação em apenas um edital, pois os recursos seriam pagos simultaneamente 

e, portanto, não estaria contrariando a Resolução 051/2012. Seria apenas um 

recurso que atenderia o pesquisador desenvolvendo dois projetos (um de cada 

edital). Na prática, o pagamento do auxílio Financeiro do Edital 039/2014 foi pago 
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em 6 de outubro e do edital 065/2014 em 5 de novembro (diferença de um mês entre 

os dois pagamentos). Entretanto, a partir do compromisso assumido no lançamento 

do edital, não seria coerente o cancelamento do pagamento do segundo auxílio. 

c) O Edital 006/2015 previa o início dos projetos em 25/03/2015. Como já 

demonstrado no item “b” o prazo médio entre o pedido de pagamento e o 

pagamento do auxílio pela PROAD é de dois meses. O auxílio financeiro foi pago em 

28 de maio de 2015, confirmando a expectativa. Esta situação é semelhante á 

explicada no item “a”, ou seja, o pagamento do auxílio ocorreu próximo ao 

encerramento dos projetos do edital 039/2015. Além do mais, tratava-se de  editais 

com objetivos distintos, tal qual a situação exposta no item “a”. Seria um prejuízo 

aos pesquisadores serem impedidos de participar de um edital por estar na fase final 

de outro. 

Providências da PROPES 

Diante do exposto no item 6.2, ciente de que em alguns casos ter agido em 

desacordo com a Resolução 051/2012, embora entendendo que seria importante para 

garantir a maior participação de pesquisadores e consequentemente promover o 

crescimento da pesquisa no âmbito do IFMT, a Diretoria de Pesquisa da PROPES já 

dotou maior rigor no lançamento do Edital 046/2015 onde eu seu artigo 8º deixa 

explicita e exigência da prestação de contas antes de receber novo recurso. 

Artigo 8º do Edital 046/2015         

Desta forma está resguardado cumprimento da Resolução 051/2014, enquanto não 

houver alteração desta resolução, aprovada pelo CONSUP. 

 A PROPES encaminhará solicitação ao CONSUP para alteração do artigo 11 da 

Resolução 051/2012, pois da forma como está não permite que um pesquisador dê 

continuidade em seus projetos. Isto porque os editais são lançados anualmente sempre 

em substituição/continuidade ao edital anterior. Porém, no lançamento do novo edital, 
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o edital anterior ainda não está concluído e consequentemente não houve ainda a  

prestação de contas. 

Exemplo: Se temos um edital que se encerra em julho, a prestação de contas vai 

ocorrer em agosto. Entretanto, já em abril/maio do mesmo ano se lança um novo edital 

para que o mesmo seja implantado em agosto, para que não haja interrupção nos 

projetos. Da forma como está o pesquisador fica impedido de participar do edital 

seguinte.”  

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a 

constatação. A normativa do CONSUP não permite pagamento de bolsa acumulativa, 

sendo a mesma taxativa em sua determinação. Desse modo a regra se aplica a qualquer 

situação. 

Art. 11.Um pesquisador não poderá concorrer a novo edital de “auxílio 

Financeiro a Pesquisador” quando ainda estiver participando de outro edital em 

vigência e/ou não tiver prestado contas de auxílios anteriores. (Resolução 

CONSUP 51/2012, grifo nosso) 

Apesar da manifestação do Gestor, as situações de acúmulos de bolsas constatados 

ferem as normas internas e reduz a possibilidade de outros servidores pesquisadres 

serem beneficiados com a o auxílio financeiro.  

Recomendação: Evitar seleção de projetos em que o candidato 

possua pendência com prestação de contas de pesquisas anteriores. 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

 NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 8.1. Ausência de prestação de contas referente a concessão de ajuda de 

custo a discentes membros do CONSUP em desacordo com a resolução CONSUP nº660 

de 23/03/2015:  
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Processo n. º Descrição 

➢ 23188.020780.2015-53. 

 

Viagem do dia 24/05/2015, ao dia 30/05/2015. 

➢ 23188.020778.2015-84 Todas a viagens do processo. 

➢ 23188.035049.2014-41 
Todas ajudas de custos concedidas. 

Manifestação da Unidade:  “No dia 01/10/2015 e-mails com dados 

das viagens apontadas na Nota de Auditoria 20/2015 e um modelo de relatório de 

prestação de contas foram enviados para os alunos JPL e ISeS com a finalidade de 

informar as pendências, bem como de solicitar o preenchimento dos relatórios de 

viagem para posterior finalização do processo número 23188.020780.2015-53 e do 

processo número 23188.020778.2015-84.” 

Análise da AUDIN: Referente ao processo 23188.035049.2014-41 , 

em que não houve manifestação do Gestor, esclarecemos que: foram solicitados dois 

pagamentos no mesmo memorando 103/2014/GD/ALF/IFMT, (pagamento de ajuda de 

custo para visita técnica e auxílio transporte). A assistência estudantil referente ao 

transporte esta definida de forma geral na Resolução CONSUP nº 02/2012, e que para a 

ajuda de custo  o campus ou reitoria não possuíam regulamentação nesse período. 

Porém, a obrigatoriedade na prestação de consta está descrita no artigo 70 parágrafo 

único da constituição federal: 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 

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

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

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Referente aos processos 23188.020780.2015-53 e 23188.02078.2015-84, a 

manifestação do Gestor não elide a constatação, uma vez que o Gestor ainda não 

comprovou a regularização da prestação de contas desses alunos.  Cabe também 
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ressaltar que o campus deve manter um controle interno para evitar novas autorizações 

de auxílio estudantil ao aluno com pendências anteriores. 

Recomendação 1: Adotar rotina para controle das concessões de 

ajuda de custo aos discentes, bem como suas prestações de conta. 

Recomendação 2: Criar regulamentação interna, no campus, sobre 

ajuda de custo à discente. 

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

Constatação 9.1. Ausência de identificação do objeto, contrariando o Inciso I do §7º do 

art. 15 da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.004956/2013-68 

Serviços Gráficos - ARP 03/2014 

Não foi identificado no processo qual o livro 

adquirido para 33.500 impressões, conforme Nota 

Fiscal n. 14371 (fls 06 e 07), bem como o destino 

dos mesmos. 

 

Manifestação da Unidade: “A  identificação do objeto segue até o 

presente momento a especificação da licitação, e o empenho sendo utilizado para 

análise da nota fiscal emitida pela empresa. Diante dessa constatação o Departamento 

de Educação a Distância ao solicitar serviços gráficos de impressão de fascículos irá 

acrescentar a especificação da licitação um memorial descritivo dos itens, ressaltando 

que a prestação de serviços gráficos de impressão de fascículos é encaminhada aos 

polos UAB visando atender até o presente momento os cursos de  Licenciatura em 

Química e Curso Superior de Tecnologia em Sistema para Internet. Como medida de 
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controle será implantado a Declaração de Recebimento nos polos UAB, segue modelo 

anexo”. 

“DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

 Declaro ter recebido do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

os fascículos do Curso de Licenciatura em Química e Curso Superior Tecnologia de Sistemas 

para Internet abaixo discriminados, e que serão distribuídos por este Polo UAB para os alunos: 

 Nome legível do recebedor: 

Cargo/Função do recebedor: 

Local de entrega: 

Polo de Apoio Presencial: 

Relação de Fascículos Recebidos 

 Curso de Licenciatura em Química e Curso Superior Tecnologia de Sistemas para Internet 

 

Fascículo Quantidade 

    

    

                                            

  Assinatura do recebedor” 

Análise da AUDIN: Para garantir o princípio da transparência nas 

aquisições de materiais gráficos, deve-se identificar nas notas fiscais, além do objeto da 

licitação (impressões gráficas), o tipo da impressão (ex. 15.000 impressões gráficas para 

500 manuais de estágio).  O Gestor informou que estará implantando, uma declaração 

de entrega/distribuição dos materiais impressos adquiridos, o que entendemos ser uma 

boa prática para o controle interno do setor .  Entretanto, no processo analisado, não foi 

apresentado comprovante do objeto e  da distribuição das impressões, o que necessita 

ser demonstrado. 
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Recomendação 1: Orientar os setores requisitantes, e as contratadas, 

de materiais impressos para identificarem na nota fiscal o tipo da impressão que foi 

adquirida. 

 Recomendação 2: Identificar o objeto e comprovar a distribuição dos 

materiais impressos, no processo analisado, bem como enviar cópia para compor os 

papéis de trabalho desta Auditoria Interna. 

 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1. Fragilidade no controle de estoque e distribuição de livros, 

contrariando o item 6.1 e 7.10 da IN 205/88. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.004956/2

013-68Serviços 

Gráficos - ARP 

03/2014 

Não foi localizado no processo dados sobre a forma de 

estocagem dos livros adquiridos e nem a comprovação 

de distribuição dos mesmos aos alunos: 

- 1.000 livros de tecnologia (NF n. 12970); 

- 1.000 livros de fundamentos design (NF n. 12970); 

- 1.000 livros ferramentas WEB (NF n. 12970); 

-   500 manuais de alunos (NF n. 13113); 

- 18.000 livros - pró-funcionários (NF n. 13780); 

Manifestação da Unidade:  “O Departamento de Educação a 

Distância não realiza estoque de material gráfico impresso, no tocante a UAB os 

materiais foram conferidos e atestados pelos servidores e encaminhados ao polo UAB. 

Como ação para suprir tal fragilidade será implantada a Declaração de Recebimento 
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nos polos UAB. No que tange o Programa Profuncionário, foram impressos 18.000 

fascículos para atender o Curso de Infraestrututa sendo 4.000 cadernos do volume 

12,13,14,15 e 2.000 cadernos do volume 16, sendo conferidos e atestados pelos 

servidores e encaminhados aos CEFAPROs, de acordo com o disposto no Termo de 

Cooperação 005/2014, item 4.3, que estabelece da entrega do material didático nos 

CEFAPROs para que os mesmos encaminhem aos demais polos vinculados. 

Identificadas essas fragilidades, será implantada a Declaração de Recebimento para os 

polos CEFAPROs, segue modelo anexo”.    

“DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

 Declaro ter recebido do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

os fascículos do programa Profuncionário, que serão distribuídos por este CEFAPRO aos 

polos adjacentes e aos alunos: 

 Nome legível do recebedor: 

Cargo/Função do recebedor: 

Local de entrega: 

CEFAPRO:             

Relação de Fascículos Recebidos  

Fascículo Quantidade 

    

    

                                         

                                                 Assinatura do recebedor” 

Análise da AUDIN: Para garantir o princípio da transparência nas 

aquisições e utilizações de materiais gráficos, deve-se realizar controle de distribuição 

dos materiais, constando como parte do processo.  No processo analisado, o gestor 

justificou a distribuição de 18.000 fascículos,porém não apresentou o comprovante da 
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distribuição, e os demais impressos não houve comprovação da distribuição.  No 

processo analisado, o Gestor informou que estará implantando, uma declaração de 

entrega/distribuição dos materiais impressos adquiridos, o que entendemos ser uma boa 

prática para o controle interno do setor . 

Recomendação 1: Comprovar a distribuição dos materiais impressos, 

no processo analisado, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho desta 

Auditoria Interna. 

Recomendação 2: Orientar os requisitantes de materiais gráficos à 

adotarem um controle interno de distribuição,  para anexarem aos processos de 

aquisições. 

 

Constatação 11.2. Incorreção na data de vigência dos efeitos financeiros de termo 

aditivo. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.001453/2

011-79 

 

Serviço de vigilância/segurança patrimonial armada 

para a Reitoria. Consta como início da vigência dos 

efeitos financeiros do Termo Aditivo 01/2014 a data 

de 01/01/2015. Referido Termo Aditivo alterou o 

valor do contrato em razão da Convenção Coletiva de 

Trabalho/2014 (CCT), cujos efeitos financeiros 

iniciaram em 01/02/2015, conforme consta da referida 

CCT. 

Manifestação da Unidade:  “Não encontramos, tanto na Convenção 

Coletiva da Categoria do ano de 2014 e de 2015, qualquer menção à data indicada de 

01/02/2015. A Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2014 (Nº de Registro no MTE: 
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MT000054/2014), traz em sua Cláusula Primeira (Vigência e Data-Base), vigência no 

período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 e data-base  em 1º de 

janeiro. A Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2015 (Nº de Registro no MTE: 

MT000053/2015), traz em sua Cláusula Primeira (Vigência e Data-Base), vigência no 

período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 e data-base  em 1º de 

janeiro.” 

Análise da AUDIN: A cláusula terceira da Convenção Coletiva de 

Trabalho 2014, que trata das condições econômicas e dos salários normativos, 

estabelece que: 

DO VIGILANTE – O piso salarial mensal da categoria será 

majorado em 7,00%(sete por cento) e passará, a partir de 

1º.02.2014, de R$ 861,35 (oitocentos e sessenta e um reais e 

trinta e cinco centavos centavos). Para R$ 921,64 

(novecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) 

(grifo nosso) 

Recomendação 1: Proceder ao cálculo do valor pago indevidamente e 

providenciar a devolução ao erário.  

Recomendação 2: Nos processos futuros, proceder ao cálculo da 

majoração dos contratos a partir da data de vigência do novo piso salarial. 

 

Constatação 11.3. Ausência de realização de aditivo ao contrato para fixar a obrigação 

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

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

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

  Processo n. º Descrição 

➢ 23188.002118/2015-11 Contrato nº 05/2014, referente à prestação de 

serviço de agenciamento de viagem, 
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compreendendo a reserva, emissão, cancelamento, 

marcação e remarcação e bilhetes de passagens 

aéreas e terrestres.       

Manifestação da Unidade:  “Informamos que foi realizado o Pregão 

Eletrônico SRP nº 04/2015, cujo objeto consiste em contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens para as 

hipóteses não contempladas pela Compra Direta de Passagens Aéreas (...), sendo esta 

licitação baseada na nova Instrução Normativa nº 03/2015/SLTI/MPOG, que por sua 

vez dispõe sobre diretrizes e procedimentos para aquisição de passagens aéreas pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Logo, 

compreendemos estarem corrigidas as inconsistências apontadas. Complementarmente, 

informamos que o IFMT-Reitoria utiliza o procedimento de compra direta, formalizado 

por intermédio da Central de Compras do MPOG, na forma do Edital de 

Credenciamento nº 001/2014.” 

Análise da AUDIN: A Orientação Normativa SLTI/MPOG nº 

01/2014 estabelece a obrigação da agência de viagem contratada de enviar as faturas 

emitidas pelas companhias aéreas, nos casos de contratação de agência para prestação 

de serviço de agenciamento de viagens para as hipóteses não contempladas pela compra 

direta de passagens aéreas, instituindo, assim, uma forma de controle dos preços das 

passagens aéreas, complementar aos procedimentos estabelecidos na IN SLTI/MPOG nº 

01/2015. 

Recomendação: Realizar aditivo ao contrato para fixar a obrigação de 

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

  

Constatação 11.4. Pagamento indevido de taxa de serviços, não prevista no contrato,  

ata de registro de preços nem na planilha de custos constante da proposta de preços da 

contratada. 
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  Processo n. º Descrição 

➢ 23188.002118/2015-11 Contrato nº 05/2014, referente à prestação de serviço 

de agenciamento de viagem, compreendendo a 

reserva, emissão, cancelamento, marcação e 

remarcação e bilhetes de passagens aéreas e 

terrestres. Consta das faturas apresentadas para 

pagamento das passagens aéreas o valor de R$50,00 

por cada passagem emitida. Todavia, consta do termo 

de homologação e do termo de adjudicação do pregão 

eletrônico nº 01/2014, disponível no site Compras 

Governamentais e na planilha de custos juntadas aos 

autos (fls. 189/191) o valor de R$0,0001 para o item 

1 (serviço de agenciamento de viagens, reserva, 

emissão de passagens aéreas).  

 

Manifestação da Unidade:  “Em relação ao pagamento indevido da 

cobrança de taxa de serviço ou “DU” ou “agenciamento” nas faturas, em desacordo 

com o contrato nº 05/2014, entramos em  contato com a Agencia World Turismo e 

Locação Ltda –ME , através do ofício nº.318/2015-GR/IFMT foi requerido o 

ressarcimento através de carta de crédito para que seja feito o abatimento nas faturas 

que se encontram pendentes de pagamento pelo IFMT.    

 Informamos que já recebemos da agência a Carta de Crédito, 

faltando apenas o detalhamento dos valores cobrados, assim que concluído, será 

efetuado o abatimento.” 

Análise da AUDIN: Não foram apresentados comprovantes do 

efetivo levantamento, detalhamento e providências adotadas para devolução ao erário 

dos valores indevidamente pagos, sendo mantida a constatação até que se proceda à 

regularização. 



    
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 

24 

Relatório de Auditoria n. 21/2015 

Recomendação 1: Providenciar o levantamento e detalhamento do 

valor total pago indevidamente à contratada a título de taxa de serviços não prevista no 

contrato, notificando-a a proceder à devolução ao erário, inclusive por meio de glosa 

nas próximas faturas.  

Recomendação 2: Aprimorar os controles referentes à fiscalização 

dos contratos, liquidação e conformidade diária, implementando roteiros de verificação 

(checklists) que contemplem a verificação de todos os valores contratuais devidos. 

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 12.1. O registro dos itens de estoque em Almoxarifado no SUAP não 

representa a situação real dos bens de consumo estocados, em desacordo ao item 8 da 

IN SEDAP 205/88 e ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Descrição 

Mesmo após o inventário anual, os valores registrados no SIAFI não estão sendo 

atualizados pela RMA. 

Manifestação da Unidade: “Aguardando a customização no sistema 

de gestão de Patrimônio e Almoxarifado, bem como o retorno dos servidores do 

movimento gevista para realização do inventário anual” 

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

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

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

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

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

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

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

registrando os elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico com a 
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finalidade de constatar as reais necessidades dos usuários e evitar os eventuais 

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

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

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

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

nota de requisição ou de outros documentos de descarga”.     Como o Gestor manifestou 

que está “aguardando a customização no sistema de gestão de Patrimônio e 

Almoxarifado, bem como o retorno dos servidores do movimento grevista para 

realização do inventário anual”, essa regularização estará sendo acompanhada através 

do Plano de Permanente de Providências desta AUDIN. 

Recomendação: Promover a conciliação entre os registros efetuados 

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

quantidade registrada. 

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

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

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

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme Memo. nº 

002/2015/CGPat/Reitoria/IFMT, de 25 de fevereiro de 2015 processo nº 

23188.004661.2015-53, à Pró-Reitoria de Administração, o SUAP - SISTEMA 

UNIFICADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, não emite RMB, impossibilitando 

assim de envio a Contabilidade para conciliação dos saldos”. 
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Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover a 

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

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

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

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

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

dos bens deve estar preparado para o acompanhamento das operações típicas: 

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

documentos comprobatórios necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, 

termos de transferência, termos de doação, relatórios de comissões de sindicância e 

avaliação), em especial, quando ocorrer perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, 

desuso, etc. A Administração deverá dispor de mecanismos de controle que permitam 

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

Recomendação: Providenciar RMB mensal, bem como solicitar 

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

14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

Constatação 16.1. Ausência de Plano de Gestão e Logística Sustentável, em desacordo 

a IN nº 10/2012 – SLTI. 
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Manifestação da Unidade: “O IFMT , através de portaria, instituiu  

a comissão Permanente  de Sustentabilidade  no âmbito da reitoria, porém os membros 

da referida comissão, grande  parte dele, encontra-se afastada para capacitação, 

necessitando , assim, de uma nova reestruturação dos membros, o que já fora solicitado 

ao reitor, porém com a instituição em greve a quase 100 ( cem ) dias , não foi possível, 

retomar as ações”. 

Análise da AUDIN: O Plano de Gestão e Logística Sustentável é 

ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, 

prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão 

ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e 

processos na Administração Pública. A constatação ficará mantida até que a unidade 

encaminhe a esta AUDIN o seu Plano de Gestão e Logística Sustentável, bem como 

informe o andamento das ações do plano que passarão a ser implementadas, tais como 

coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis descartáveis do campus e instalação 

de comissão permanente de sustentabilidade do campus. 

Recomendação: Elaborar Plano de Gestão e Logística Sustentável do 

campus, bem como implantar as suas ações, conforme Decreto nº 5.977/2006 e IN nº 

10/2012 – SLTI. 

 

Constatação 16.2. Ausência de coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis do 

campus – Decreto n. 5940/2006. 

Manifestação da Unidade:  “Com relação  à Coleta Seletiva, foram 

realizadas reuniões com as associações dos catadores  de resíduos recicláveis e foi 

elaborado um edital que está na procuradoria para analise e providências por parte da 

Comissão”. 

       Análise da AUDIN: A coleta seletiva e separação de resíduos 

recicláveis é uma das ações mais importantes para o campus/Reitoria, tanto para 
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conscientização de toda a comunidade escolar e servidores, como para o meio ambiente, 

sendo que o campus/Reitoria deve tomar iniciativa de transformar as atividades isolados 

ou pontuais em ação institucional prevista no  Plano de Gestão e Logística Sustentável.   

Recomendação: Implementar de forma institucional a coleta seletiva e 

separação de resíduos recicláveis do campus, como ação do Plano de Gestão e Logística 

Sustentável. 

 

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na gestão de restos a pagar. 

Causa 2: Fragilidade na gestão de patrimônio e de procedimentos de 

levantamento patrimonial. 

Causa 3: Fragilidade na prestação de contas das diárias e passagens 

concedidas. 

Causa 4: Fragilidade na gestão e fiscalização dos contratos. 

Causa 5: Fragilidade na prestação de contas de projetos beneficiados 

com auxilio financeiro a pesquisador. 

 

 

IV – CONCLUSÃO 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

todas as inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, 
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e não apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou 

aquisições que tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados 

para sanear as inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

providências. 

     Cuiabá,  13 de outubro de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Renata Bueno Contrera Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 

 

Jane Maria Delgado Auditora 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

 
AMOSTRAGEM DO CAMPUS REITORIA 

 
     

2014 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 

(Analisados) 
CNPJ Favorecido Valor Liquidado 

1 8 N/T 
23188.027144.2014-

71 
3370264838 R$ 4.410,14  

2 8 N/T 
23188.002161.2015-

87 
51000157202 R$ 5.300.000,00  

3 12 23188.003872.2012-26 
23188.024330.2014-

59 
12358170000121 R$ 404.287,00  

4 8 N/T 
23188.035045.2014-

63 
56886969153 R$ 219,78  

5 8 N/T 
23188.016902.2014-

26 
27494713115 R$ 2.500,00  

6 8 N/T 
23188.016902.2014-

26 
92524389987 R$ 2.200,00  

7 8 N/T 
23188.016902.2014-

26 
110776365744 R$ 1.508,30  

8 8 N/T 
23188.02613.2014-

39 
1143849880 R$ 1.520,00  

9 12 23035.006249.2014-31 
23188.015925.2014-

13 
59104760000191 R$ 111.398,00  

10 12 23108.039668/13-5 
23188.021590.2014-

72 
1042685100054 R$ 3.159,00  

11 7 23188.029342.2014-70 36003671000153 R$ 2.290,00  

12 12 23194.002141.2013-65 
23188.009237.2014-

14 
3720462000171 

R$ 1.690,50  

13 12 2,50600017462013E+015 
23188.031489.2014-

20 
913443000173 

R$ 244.800,00  

14 8 23188.035048.2014-41 
23188.032254.2014-

55 
15814426414 

R$ 1.200,00  

15 8 23188.035048.2014-41 43130771972 R$ 280,00  

16 12 23188.004956.2013-68 73783649000108 R$ 502.500,00  

17 8 N/T 
23188.028606.2014-

78 
15814426414 R$ 2.886,45  

18 12 23188.001248/2013 
23188.001248.2013-

75 
10453901000192 R$ 154.780,00  

19 8 23188.019268.2014-83 50868527491 R$ 14.080,00  
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20 8 23188.021967.2014-93 1491327197 R$ 2.000,00  

21 8 23188.022861.2014-15 1067295194 R$ 450,00  

22 12 2,33490000622014E+016 
23188.019850.2014-

40 
14428244000184 R$ 14.320,90  

23 8 23188.035853.2014-24 487022115 R$ 4.459,70  

24 8 23188.035004.2014-77 14770325149 R$ 838,08  

      
2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 

(Analisados) 
CNPJ Favorecido Valor Liquidado 

1 7 3,00100004720156E+015 
23188.007802.2015-

90 
191 

R$ 1.691,90  

2 12 23188.01248.2013-75 
23188.010209.2015-

21 
489661000122 

R$ 6.444,00  

3 8 23188.012998.2015-34 584511027 R$ 439,56  

4 4 23188.004854.2013-42 

23188.010848.2014-

13 

3113108000189 

R$ 1.518.484,40  

23188.017193.2014-

04 

23188.020473.2014-

91 

23188.024592.2014-

13 

23188.028324.2014-

71 

23188.018053.2015-

26 

23188.005965.2015-

38 

23188.005527.2015-

70 

23188.001877.2015-

67 

23188.034997.2014-

60 

23188.032338.2014-

99 

5 6 23188.012896.2015-19 3583049000374 R$ 15.360,00  

6 8 23188.004537.2015-98 3745278909 R$ 439,56  

7 12 23188.001995.2015-75 4667389000184 R$ 29.511,76  

8 8 23188.016855.2015-00 4971364650 R$ 439,56  

9 8 23188.018993.2015-15 5396504471 R$ 439,56  
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10 8 23188.001297.2015-70 
23188.005701.2015-

84 
6164206685 

R$ 439,56  

11 8 23188.019915.2015-38 6804426690 R$ 439,56  

12 12 23188.001414/2013 
23188.002118.2015-

11 
8088541000125 

R$ 1.540,38  

R$ 3.176,84  

R$ 1.934,62  

R$ 2.333,58  

13 12 23188.006026.2015-19 
23188.002118.2015-

11 
8088541000125 

R$ 615,38  

R$ 298,62  

R$ 666,16  

R$ 301,30  

R$ 666,16  

R$ 584,92  

R$ 1.693,82  

14 7 23188.011081.2015-12 9094300000151 R$ 69.800,00  

15 12 8,32000173620131E+015 
23188.035282.2014-

24 
10426081000185 

R$ 3.086,80  

16 7 23188.012472.2015-54 124651000118 R$ 2.000,00  

17 8 23188.010042.2015-06 

23188.010042.2015-

06 
158144 

R$ 1.003,00  
23188.020786.2015-

21 

18 8 

23188.012549.2015-96 158144 R$ 463,20  

23188.003569.2015-76 158144 R$ 1.987,80  

23188.020531.2015-68 158144 R$ 722,76  

23195.016256.2015-36 158144 R$ 1.488,60  

23188.019887.2015-59 158144 R$ 216,60  

23188.000889.2015-74 158144 R$ 2.013,30  

23747.7020209.2015-56 158144 R$ 1.657,70  

23188.003724.2015-54 158144 R$ 1.929,70  

00974/15 158144 R$ 1.594,20  

23194.014887.2015-83 158144 R$ 1.041,10  

000984/15 158144 R$ 1.171,20  

000910/15 158144 R$ 1.075,00  

000982/15 158144 R$ 1.171,20  

23188.018492.2015-39 158144 R$ 1.594,20  

23194.017183.2015-62 158144 R$ 1.041,10  

23188.017275.2015-21 158144 R$ 1.075,00  

23194.019644.2015-31 158144 R$ 1.075,00  

00093/15 158144 R$ 1.075,00  

23188.01714.2015-86 158144 R$ 721,00  

000975/02 158144 R$ 1.594,20  
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19 7 23188.012397.2015-76 20129553000191 R$ 10.380,00  

20 8 23188.004537.2015-98 28719842805 R$ 439,56  

21 8 21388.009132.2015-46 35349913115 R$ 5.640,00  

22 8 23188.009717.2015-22 51447207149 R$ 27.996,14  

23 8 23188.002543.2015-19 52989780610 R$ 439,56  

24 8 23188.004537.2015-98 55783597520 R$ 439,56  

25 8 23188.015024.2015-71 57032688187 R$ 31.661,40  

26 8 23188.004537.2015-98 78752540197 R$ 439,56  

27 8 -8 
23188.001765.2015-

14 
93351259972 

R$ 1.978,02  

28 
 

23188.012086.2014-81 Inventário Patrimonial N/T 

23188.034856.2014-47 Inventário Fisico N/T 

 

 

 

 

 

 


