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Unidade Auditada: Reitoria 

 

Nome do Gestor: Sandra Maria de Lima Cargo: Diretora Geral 

 

Ordem de Serviço: 14/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica. 

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

26/2016: 4.1.1;  7.1 (processo nº. 23188.007432.2015-91); 7.2;7.3;7.4;7.5;7.7; 9.2. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 22/2016 

 

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

aos exercícios de 2015 (Julho a Dezembro) e de 2016 (Janeiro a Junho), 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 2016, realizadas pelo Campus Várzea Grande, conforme descritas abaixo: 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.3. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.4. Acompanhamento da receita; 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.6. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

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

frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis; 
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7.3.  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. Além disso 

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

combustível.  

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

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

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

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

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

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

além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, SPIUNET e 

ao SIMEC.  Foi realizada reunião com o Diretor Geral, Chefes do Departamento de Ensino e 

do Departamento de Administração e Planejamento e Coordenadora de Gestão de Pessoas, 

além de visita à obra do campus, verificação do almoxarifado e entrevistas com funcionários 

terceirizados e alunos do campus. 
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     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas como boas 

práticas: 

➢ Acompanhamento dos fiscais dos contratos de serviços continuados; 

➢ Procedimentos de concessão de diárias e passagens. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 26/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via Google Docs até o dia 09/09/2016. Após análise das 

manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

 1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

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

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

94/2014 e acórdãos TCU. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.007432.2015-91 
Serviço de vigilância, Dispensa de licitação n° 

005/2015, contrato 03/2015. 

Abertura de mais de um processo para um mesmo 

objeto contratado, em desacordo com o acórdão nº 

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

nº 2.960/2003-1ªC, todos do TCU. 
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➢ 23749.034365.2015-84 
Concessão de assistência estudantil. 

- Empenho sem assinatura (pág. 60e 61) 

- Ausência da documentação dos alunos 

selecionados no edital. 

- Retificação do edital sem assinatura (pág. 11). 

➢ 23188.015058.2015-05 

 

Concessão de assistência estudantil. 

- Ausência da documentação dos alunos 

selecionados no edital. 

Manifestação da Unidade:  “QUANTO AO PROCESSO 

23188.007432.2015-91 DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - A abertura de dois processos foi em 

razão de tentativa de melhor controle dos pagamentos. O Primeiro processo trata-se de todo 

documentação de contratação dos serviços, apostilamento, aditivos e notas de empenho. O 

segundo processo trata-se somente das Notas fiscais solicitando os pagamentos. No entanto 

esse formato de controle não atingiu o objetivo esperado dessa forma iremos apensar o 

processo de pagamento ao processo principal e seguir somente em um único processo 

conforme recomendação. QUANTO AO PROCESSO 23749.034365.2015-84 DE 

CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - Documentação dos Alunos estão em outro 

processo. Existe um processo que trata de todo procedimento de seleção até o resultado final, 

e outro processo exclusivo para pagamento. Quanto as outras constatações por se tratar de 

Constatações de erro Material  totalmente sanável informamos que assim que o processo 

retornar estaremos regularizando. QUANTO AO PROCESSO 23188.015058.2015-05 DE 

CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - Documentação dos Alunos estão em outro 
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processo. Existe um processo que trata de todo procedimento de seleção até o resultado final, 

e outro processo exclusivo para pagamento.” 

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

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

com a recomendação contida nos acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-P, bem como 

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

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

processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, 

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

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

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

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

que o recebeu, com a posterior juntada dos documentos aos autos do processo original. A 

formalização de cada documento com um número de processo diferente fragiliza o controle e 

acompanhamento em sequência cronológica do processo e aumenta o risco de falha em sua 

integridade. 

  Recomendação: Orientar os servidores à observarem o disposto no Manual 

de Protocolo do IFMT (Resolução CONSUP nº. 094/2014), bem como demais normativos 

referentes à gestão de documentos e processos. 

 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos  

Constatação 4.2.1. Atraso no recolhimento de impostos federais em desacordo com o art. 7º, 

I, da Instrução Normativa RFB 1234/12. 

Descrição 

➢  2016GP800042 

Manifestação da Unidade:  “Fizemos a consulta deste recolhimento no 

Siafi e observamos que o recolhimento ocorreu no mesmo dia do pagamento da Nota Fiscal 

em 07 de junho de 2016, entendemos que não houve atraso no recolhimento, segue na pasta 

de documento o comprovante do pagamento da nota e do recolhimento.” 

Análise da AUDIN: Informamos primeiramente que a constatação é 

reincidente, ou seja, já foi apontada no relatório de auditoria do Campus no ano de 2015. 

Conforme consulta ao sistema Siafi Web no campo data de emissão contábil, informa que a 

emissão da nota fiscal nº 3693 foi de 18/04/2016, e conforme art. 132 da Instrução Normativa 

RFB 971/2009, os valores retidos deverão ser recolhidos até o dia 20 (vinte) do mês 

subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil 

imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, e conforme 

manifestação do Gestor a fatura foi paga e recolhido os impostos no dia 07/06/2016. A falta 

de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas configura, em tese, crime contra a 
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Previdência Social previsto no art. 168-A do Código Penal, ensejando a emissão de 

representação fiscal para fins penais, podendo prejudicar, inclusive, a regularidade da 

Administração. O fiscal de contrato deve observar os prazos relativos aos recolhimentos dos 

encargos fiscais decorrentes da emissão de nota fiscal de serviços e a tempestividade dos 

procedimentos para o envio do processo à liquidação, dentre eles a aceitação do serviço e a 

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

retidos sejam recolhidos no prazo legal estipulado pela SRFB. A AUDIN fará o 

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

seu saneamento. 

  Recomendação 1: Dar prazo ao fiscal de contratos para o encaminhamento 

tempestivo das notas fiscais para a liquidação e retenções tributárias obrigatórias. 

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

 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

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

Constatação 4.4.1. Ausência de registro de conformidade de gestão diária, em desacordo com 

a IN STN nº 6 de 3/10/2007.  

Descrição 

➢ Do período de julho a dezembro - 2015 - totalizaram 91  dias sem conformidade. 

➢ Do período de janeiro a junho - 2016 - totalizaram 101 dias sem conformidade. 
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Manifestação da Unidade:  “ Informamos que o Campus Várzea Grande 

está com quantidade de servidores administrativos muito abaixo das necessidades da 

Instituição, observa-se que o Departamento de Administração e Planejamento (DAP) consta 

atualmente com 5 servidores (considerando o Chefe do Departamento), os quais são 

responsáveis pelas contratações (Quaisquer modalidades e formas), Empenhos, pagamentos, 

conformidades, gestão de patrimônio, almoxarifado, gestão de Contrato, manutenção do 

Campus, fiscalização dos Contratos, e todas outras atividades desenvolvidas regularmente ou 

não pela administração. Cumpre ainda ressaltar que dos 4 servidores que estão no DAP um é 

Assistente de Alunos que possui Coordenação de Manutenção e logística do Campus, que 

auxilia além do controle da manutenção, logística do Campus, atua na fiscalização dos 

Contratos terceirizados e telefonia. Assim não está sendo realizado a conformidade de gestão, 

devido à falta de servidor. Os servidores disponíveis estão atuando em etapas dentro do ciclo 

das atividades envolvidas, que não permite que sejam atuantes da conformidade de gestão. 

Porém, a Direção Geral do Campus está em processo de capacitação, sendo que ela mesma 

ira realizar a conformidade de gestão em razão de não possuirmos servidor disponível para 

tal função.” 

        Análise da AUDIN: Informamos primeiramente que a constatação é 

reincidente, ou seja, já foi apontada no relatório de auditoria do Campus no ano de 2015. A 

conformidade de gestão diária é uma ferramenta necessária de controle interno e permite a 

supervisão e conferência dos documentos no sistema Siafi. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto 

n 6.976/2009, a conformidade dos Registros de Gestão consiste da certificação dos atos e fatos 

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

documentos hábeis que comprovem as operações. Dispõe o art. 8º da IN STN nº 6/2007 que 
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“o registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor 

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

Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 

documentos”. Será admitida exceção ao registro da conformidade quando a unidade se 

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

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

despesas, devendo ser registrada em até três dias úteis a contar da data do registro da operação 

no SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês. A ausência ou o 

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

conformidade contábil com restrição.  Durante visita ao campus, percebeu-se que o DAP 

possui quadro de pessoal reduzido, o que pode afetar a eficiência dos procedimentos 

administrativos. A AUDIN fará o monitoramento da constatação através do PPP, visando a 

aplicação das recomendações para seu saneamento. 

  Recomendação 1: Lotar mais servidores no setor de administração e 

planejamento do campus. 

Recomendação 2: Promover a adequada orientação ao servidor para o 

desempenho de suas atividades. 

Recomendação 2: Designar servidor substituto para o registro da 

conformidade de gestão. 

 

Constatação 4.4.2. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme 

dispõe o item 3, IV, Seção VIII da IN SFC n.º 1/2001, das normas relativas ao controle 

interno administrativo.  
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Manifestação da Unidade:  “Dentro da medida do possível, em razão da 

quantidade insuficiente de servidores, estamos observando e atendendo ao princípio da 

segregação de funções. Dentro do Departamento de Administração apesar de possuirmos 5 

servidores (Considerando o Chefe do Departamento), atenta-se que temos servidor específico 

para realizar empenho, outro para liquidar e pagar. Sabemos que não estamos perfeitamente 

atendendo ao princípio da segregação de funções mas observamos para que os servidores 

não exerçam atividades incompatíveis umas com as outras, especialmente aquelas que 

envolvam a prática de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos atos. Portanto 

mesmo que seja responsável por mais de uma função, existe a preocupação com a 

compatibilidade entre essas funções.” 

Análise da AUDIN: A segregação de funções consiste em princípio básico 

de controle interno administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade. Conforme o art. 8º, § 1º do 

Decreto n 6.976/2009, a Conformidade dos Registros de Gestão consiste da certificação dos 

atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da 

existência de documentos hábeis que comprovem as operações. É uma ferramenta de controle 

interno, nesse sentido, o registro de conformidade não poderá ser efetuado por servidor que 

tem função de emitir documentos. O gestor deve manter a preocupação de garantir a 

separação das funções no âmbito administrativo.  Durante visita ao campus, percebeu-se que o 

DAP possui quadro de pessoal reduzido, o que pode afetar a eficiência dos procedimentos 

administrativos.  

  Recomendação 1: Lotar mais servidores no setor de administração e 

planejamento do campus. 
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  Recomendação 2:  Designar servidor que não tenha função de emitir 

documentos para efetuar o registro de conformidade de gestão. 

 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO, BOLSAS E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Acúmulo, pelo mesmo servidor, das funções de Coordenador de Extensão 

do Campus e Coordenador de Projeto de Extensão, previsto pelo Edital de Bolsas de 

Extensão/PROEX n° 55/2015, em desacordo ao princípio da Segregação de Funções, 

disciplinado pela Instrução Normativa/SFC N.º 01, de 06 de abril de 2001. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23749.027722.2015-58 
Bolsas de Projeto de Extensão. Edital de Bolsas de 

Extensão/PROEX n° 55/2015 (págs. 210 a 214). 

Manifestação da Unidade:  “Realmente estamos com muita dificuldade 

para preencher a função de Coordenador de Extensão no Campus, sendo que em razão de 

diversos afastamentos de professores a instituição foi ficando sem opção para preenchimento 

desta função. Importante registrar que quando o atual Coordenador assumiu a função de 
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Coordenador este já possuía projeto aprovado em Edital que estava em andamento. 

Entendemos esta objeção quanto ao acumulo, porem o perfil dos professores do Campus são 

de participarem ativamente em projetos de Pesquisa e Extensão, sendo que se não tivesse 

acumulado as Coordenações o Campus Várzea Grande estaria até a presente data sem 

ninguém para Coordenar as atividades de Pesquisa e Extensão.” 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a questão. O 

acúmulo das funções é evidente afronta ao princípio da Segregação de Funções, disciplinado 

pela Instrução Normativa/SFC N.º 01, de 06 de abril de 2001 : 

 “Princípios de controle interno administrativo: 

  

3. Constituem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que visam 

ao atingimento de objetivos específicos, tais como: 

 IV. Segregação de funções - a estrutura das unidades/entidades deve 

prever a separação entre as funções de autorização/aprovação de 

operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que 

nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com 

este  princípio;” (grifo nosso) 

No caso analisado, acatamos a justificativa do Gestor, uma vez que o professor já estava 

desenvolvendo a atividade de extensão, quando foi convidado ao cargo de Coordenador do setor 

de extensão, porém os relatórios de acompanhamento dele deve ser apreciado pelo seu superior. 

 É fato que os professores convidados para coordenar os setores de pesquisa e 

extensão, via de regra, são aqueles mais envolvidos com esses projetos na Instituição, e 

proibi-lo de desenvolver pesquisa e atividades de extensão seria prejudicial ao campus, no 

entanto para se garantir a segregação de funções, deve-se tomar alguns cuidados, além de 

estar previsto em normativos internos essas situações, como: 
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- Editais da PROEX para bolsas de extensão= o Coordenador poderia participar 

da seleção, submetendo seus próprios projetos, desde que não faça parte da 

comissão de seleção e nem aprecie seus próprios projetos, e em sendo 

aprovados, os relatórios de acompanhamento das atividades devem ser 

apreciados pelo seu superior; 

- Editais emitidos pelo setor de extensão do campus para bolsas de extensão= o 

Coordenador deve abster-se de submeter projetos próprios. 

  Recomendação 1: Orientar o Coordenador do setor de extensão, caso ainda 

esteja desenvolvendo a atividade de extensão, a apresentar relatórios parciais ao seu superior, 

para apreciação. 

Recomendação 2: Propor a revisão da regulamentação das atividades de 

extensão (Resolução CONSUP 35/2013), prevendo a forma de participação desses 

coordenadores. 

 

Constatação 6.2. Fragilidade na prestação de contas referente a ajuda de custo concedida a 

discente, em desacordo com a portaria nº 19/2015 do Campus Várzea Grande . 

Processo n. º Descrição 

➢ 23749.007898.2016-74 
➢      Feira Internacional da Construção: período de 

12/04/16 a 16/04/2016:  

-          Ausência de documentação comprobatória da 

participação dos estudantes no evento em 

desacordo com artigo 6° paragrafo único e 

artigo 7º da portaria. 
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-   Concessão de ajuda de custo com valor de 

R$100,00 , superior ao determinado no art. 3°, 

alínea a) da portaria, que atualmente define o 

valor de R$ 70,00. 

Manifestação da Unidade:  “QUANTO A AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NO 

EVENTO - Informamos que está no processo o relatório de viagem com a lista de alunos que 

foram no evento devidamente assinado e atestado pelo professor responsável pela solicitação. 

Vejo que o professor como servidor desta instituição possui fé pública para atestar, 

comprovar e validar a participação de seus alunos no evento para que foi solicitado a ajuda 

de custo. No mais informamos que o referido evento não emite certificado de participação. 

QUANTO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM VALOR SUPERIOR AO 

DETERMINADO NA PORTARIA QUE REGULAMENTA AJUDA DE CUSTO - Informamos 

que atualmente é a Portaria nº 16/2016 que regulamenta a Concessão de Ajuda de Custo 

para viagens técnicas sendo que no Item “a” do artigo 3º  estabelece R$ 100,00 ao dia de 

ajuda de custo. Observa-se que a Portaria nº 16/2016 revogou a Portaria nº 19 de abril de 

2015 que estabelecia R$ 70,00 ao dia. Será incluída na pasta de documentos desta nota de 

auditoria a Portaria nº 16/2016.” 

Análise da AUDIN: Acatada a justificativa relativa ao valor da ajuda de 

custo ao discente. Em relação a justificativa referente a ausência de documentação 

comprobatória da participação dos estudantes no evento em desacordo com artigo 6° 

parágrafo único e artigo 7º da portaria, será mantida a constatação, haja vista que os artigos 

citados determinam as formas de comprovação de participação em eventos, tais como 
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certificados, diploma ou declaração da comissão organizadora do evento. Quando da 

impossibilidade da apresentação destes, deverá o discente apresentar declaração de 

participação no evento com o ateste do docente responsável.  

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

todos documentos obrigatórios dentro do prazo estabelecido na legislação. 

Recomendação 2: Anexar, às prestações de contas, os documentos  

referentes à comprovação de participação dos estudantes nos eventos. 

Recomendação 3: Revisar a regulamentação quanto aos critérios de 

prestação de contas, tornando-a mais eficiente e consequentemente menos burocrática. 

  

7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 7.1. Ausência de autorização da PROAD para execução de despesas conforme 

valores estabelecidos pelo art.6, inciso III da portaria n.1.291/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.007432.2015-91 
Serviço de vigilância, Dispensa de licitação n° 

005/2015, contrato 03/2015. 

➢ 23188.023907.2015 - 96 
Prestação de Serviços de Manutenção Predial - 

Adesão ao Pregão n.º018/2015 UASG 154070. 

Manifestação da Unidade:  “ Proc. nº 23188.007432.2015-91 - Serviço de 

Vigilância, ocorre que este processo é Contratação remanescente, ou seja, ele deriva de uma 

Contratação Anterior. Sendo que esta Contratação anterior (Contrato nº 10/2014 IFMT) foi 

realizada pela Pró - Reitoria de Administração do IFMT que posteriormente foi Sub-rogado 

ao Campus Várzea Grande. Portanto evidencia-se que foi autorizado a Contratação pela 
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PROAD do IFMT. Proc. nº 23188.023907.2015 - 96 - Serviço de Manutenção Predial, nesta 

Contratação realmente entendemos que houve um erro por não termos enviado a PROAD 

para a devida autorização. Informamos que estaremos atento para que não ocorra novamente 

este tipo de erro material.” 

Análise da AUDIN: A justificativa referente ao processo 

23188.007432.2015-91 foi acatada. Em relação ao Processo n.º23188.023907.2015 - 96, 

conforme estabelece o art. 6.º da Portaria 1291/15 - IFMT, nas compras com valor igual ou 

inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a autorização caberá ao Pró-Reitor de 

Administração, sendo assim, o Campus ao realizar um procedimento licitatório deve observar 

os valores estabelecidos na legislação vigente. A reincidência na ausência de autorização 

prévia do Pró Reitor ou Reitor nas contratações acima do valor estipulado em portaria 

acarretará apuração de responsabilidade. 

   Recomendação 1: Observar o cumprimento da Portaria/IFMT n.º1291 de 

22 de maio de /2015.  

 

Constatação 7.2. Ausência de projeto básico ou termo de referência justificando a 

necessidade do Campus em aderir a Ata de Registro de Preços do Pregão n.º18/2015 - UG 

154070, em desacordo com o art. 6.º da Lei 8.666 e Art. 22 do Decreto n.º7.892/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.023907.2015-96 
Prestação de Serviços de Manutenção Predial - 

Adesão ao Pregão n.º018/2015 UASG 154070. 

Não localizamos no processo o termo de referência ou 

projeto básico justificando a necessidade do Campus 

na contratação dos serviços de manutenção Predial – 
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pequenos reparos e adequações. 

                            Manifestação da Unidade: “Foi apresentado a justificativa para a 

Contratação na Requisição do Processo. Vemos que realmente não foi elaborado o projeto 

básico para esta contratação, no entanto a contratação foi feita amparada na necessidade 

real da Instituição, tendo em vista que utilizamos uma estrutura física cedida pela Prefeitura 

municipal de Várzea Grande, que esta muito aquém de atender as necessidades básicas de 

um Campus do IFMT, alem de ser uma estrutura que apresentam vários defeitos e exige 

constantes necessidades de adequações tendo em vista o aumento substancial da quantidade 

de alunos e servidores na Instituição. Desde já informamos que para Contratação futuras 

desta natureza estaremos elaborando o projeto básico para motivar e demonstrar com maior 

transparência esta Contratação.” 

Análise da AUDIN: Conforme a Lei n.º8.666 o Projeto Básico ou Termo de 

Referência é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação com o objetivo de demonstrar de forma eficiente e sem exagero como será executado 

o objeto da contratação, indicando os elementos essenciais à obtenção do resultado pretendido 

pela Administração, possibilitando ao administrador verificar a viabilidade e conveniência de 

sua execução, pois poderá analisar os custos da contratação, bem como, se as soluções 

técnicas utilizadas foram bem definidas, como prazos, quantidades, condições de 

fornecimento e forma de execução. 

Considerando que a vigência do contrato n.º08/2015 encerrou-se no dia 

16/08/2016, essa constatação será mantida para acompanhamento de processos futuros 

executados pelo campus. 

  Recomendação 1: Abster-se de efetuar contratação de bens e serviços sem 

a elaboração do projeto básico ou termo de referência. 
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Constatação 7.3. Valor empenhado superior ao valor contratado, contrariando os limites 

estabelecidos no Art. 65 da Lei n.º 8.666. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.023907.2015-96 
Prestação de Serviços de Manutenção Predial - Adesão 

ao Pregão n.º018/2015 UASG 154070. 

Conforme documentos anexo aos autos do processo, 

constatamos a emissão do Termo de Contrato n.º08/2015 

no valor de R$51.291,50 tendo como objeto a  

contratação do serviços de manutenção Predial – 

pequenos reparos e adequações, visando atender as 

demandas do Campus Várzea Grande, no entanto, 

verifica-se a emissão dos seguintes empenhos: 

2015NE800084  R$5.129,15 - Finalidade: Contratação 

de serviços de manutenção predial. 

2015NE800119 R$15.000,00 - Reforço NE800084. 

Finalidade:Contratação de serviços de manutenção 

predial. 

2015NE800153 R$36.353,06 - Reforço NE800084. 

Finalidade: Reforço de empenho para manutenção da 

casa alugada pelo IFMT, anexa à Reitoria para instalação 

do Almoxarifado e arquivo. 

2015NE800154 R$223.315,32 - Reforço NE800084. 

Finalidade: Reforço de empenho para reforma da casa 
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doada para o IFMT, na Rua João Bento, para a instalação 

do DEAD. 

2015NE800155 R$45.966,72 - Reforço NE800084. 

Finalidade: Reforço de empenho para instalação de três 

salas de apoio a Reitoria no Campus Bela Vista. 

2015NE800156 R$25.249,50 - Reforço NE800084. 

Finalidade: Reforço de empenho para reforço da base das 

salas de aula modulares que serão instalada no Campus 

Várzea Grande. 

2015NE800173 (R$22.771,84) - Anulação NE800084. 

Finalidade: Anulação parcial do empenho para 

manutenção da casa alugada pelo IFMT. 

2016NE800005 R$66.300,00. Finalidade: Adequar o 

terreno que será instalado 04 salas modulares.   

Valor Total Empenhado R$394.541,91 

De acordo com as informações acima, constatamos a 

emissão de vários empenhos para reforço ao empenho 

2015NE800084, bem como finalidades diferentes. 

Constam nos autos, duas solicitações de adesão da Ata de 

Registro de Preços do Pregão n.º18/2015 - UG 154070 – 

H. U. J. M., para prestação de serviços de manutenção 

predial pequenos reparos e adequações do IFMT - 

Campus Várzea Grande, conforme segue; 

Ofício n.º55/2015 - DAP/IFMT - VGD (página 14). 
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Valor solicitado R$51.291,50; 

Ofício n.º88/2015 - DAP/IFMT - VGD (página 53). 

Valor solicitado R$343.258,50; 

 Diante das informações apuradas na análise do processo, 

verificamos que a solicitação de adesão (Ofícios n.º 55 e 

88/2015),  foi para atender somente as demandas do 

Campus Várzea Grande, no entanto, foram emitidos 

empenhos, que totalizam valor muito superior ao valor 

do contrato, e que visam atender à Reitoria e Campus 

Bela Vista.   

Vale destacar que não localizamos termo aditivo ao 

contrato citado. 

                            Manifestação da Unidade:  “Em agosto de 2015 foi feito um termo de 

contrato no valor de 65.000,00 que era equivalente a 13% do valor do item licitado (item 01 

do pregão 18/2015 da UG 154070), porém no momento da publicação foi verificado que o 

item licitado era de quantidade 01 com valor unitário de R$ 500.000,00 que teve o desconto 

de 21,09% perfazendo o valor total do item R$ 394.550,00. 

Desta forma verificamos que não poderíamos efetuar a Contratação Parcial e sim a 

Contratação Total do Item, assim considerando que tínhamos demanda para utilização 

desses serviços, efetuamos a Correção do Termo de Contrato nº 08/2015 que foi devidamente 

assinado pela Diretora Geral do Campus e pelo Proprietário da empresa Contratada e 

posteriormente Publicado em Diário Oficial (Na Pasta documentos, Contrato e publicação). 

Ocorre que foi incluído nos autos do processo o primeiro Termo de Contrato elaborado, ou 

seja, com o valor parcial de 13% do valor do item. Sendo que o Contrato Correto com a 

Contratação de 01 unidade, com valor unitário de R$ 500.000,00 juntamente com a 

publicação não fora incluído nos autos do Processo. 
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Desta forma estamos enviando digitalizado o Contrato nº 08/2015 que foi corrigido na época 

juntamente com a Publicação do Contrato no Diário Oficial da União. 

Portanto observa-se que o Valor empenhado não esta superior ao valor contratado, somente 

foi incluído nos autos um termo de Contrato que não é valido, sendo que o termo vigente, 

eficaz e publicado estava arquivado em pasta avulsa no Departamento de Administração que 

não foi incluído nos autos do Processo. 

Informo que agora o termo de contrato correto foi incluído nos autos juntamente com a 

publicação e um Despacho justificando a existência de 02 termos de Contrato nos Autos do 

Processo.” 

Análise da AUDIN: Primeiramente, destacamos uma fragilidade na 

formalização do processo em análise, verifica-se que no decorrer do tempo foi acrescentado 

outra solicitação de adesão e outros processos de despesas, conforme segue: 

Descrição Data Valor R$ 

Solicitação de adesão Ofício n.º55/2015 - 

DAP/IFMT-VGD. (página 12) 

02/07/2015 
R$51.291,50  

Autorização para adesão Ofício n.º 

106/2015/CPL/SUP - UG 154070 (página 15). 

02/07/2015 
R$51.295,50 

Autorização para contratação dos serviços Despacho 

n.º61/2015 - DAP/IFMT - VGD (página 35). 

15/07/2015 
R$51.291,50 

Termo de contrato n.º08/2015 (Pág. 42 a 46) 
14/08/2015 

R$51.291,50 

Solicitação de adesão Ofício n.º88/2015 - 

DAP/IFMT-VGD (página 53). 

10/11/2015 
R$343.258,50 
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Autorização para adesão Ofício n.º 

106/2015/CPL/SUP - UG 154070 (página 54). 

10/11/2015 
R$343.258,50 

Termo de Contrato n.º08/2015, encaminhado 

juntamente com a justificativa do Campus. 

14/08/2015 
R$394.550,00 

Processo n.º 23188.034534/2015-89 - Serviço de 

engenharia reparos no anexo I da Reitoria. 

10/11/2015 
R$17.211,03 

Processo n.º 23188.034532/2015 - 90 - Serviço de 

engenharia reparos no anexo II da Reitoria. 

10/11/2015 
R$383.000,03 

Processo n.º23188.034538/2015-67 - Instalação de 3 

salas de apoio a Reitoria no Campus Bela Vista. 

10/11/2015 
R$58.252,08 

Destacamos que o contrato n.º08/2015 anexado nos autos foi assinado no dia 

14/08/2015 com valor total de R$51.291,50.  

Em sua justificativa, o Campus juntou outro contrato n.º08/2015 publicado no 

DOU dia 19/10/2015 no valor de R$394.550,00, alegando uma correção no contrato. 

Nota-se divergências nas datas dos documentos, uma vez que o Contrato 

n.º08/2015 foi assinado em 14/08/2015 e a segunda autorização para adesão Ofício n.º 

106/2015/CPL/SUP - UG 154070 (página 54) ocorreu somente no dia 10/11/2015, ou seja 89 

(oitenta e nove) dias após a assinatura do termo, bem como foram anexados aos autos outras 

solicitações de despesas (Processo n.º 23188.034534/2015-89, 23188.034532/2015 - 90 e 

23188.034538/2015-67)   na data da autorização da segunda adesão 10/11/2015. 
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Cabe destacar que o Contrato n.º08/2015 encaminhado juntamente com a 

justificativa do Campus, foi publicado no DOU dia 19/10/2015, ou seja, data anterior a 

segunda autorização para adesão Ofício n.º 106/2015/CPL/SUP - UG 154070 (página 54) . 

Conforme item 1.3 do contrato n.º08/2015, verificamos que a execução dos 

serviços contratados seriam executados no Campus Várzea Grande localizado na Av. 

Tiradentes S/N - Jardim Manaíra, no entanto, foi empenhado serviços para outro Campus e 

Reitoria.   

Diante das divergências detectadas, concluímos que o contrato n.º08/2015 foi 

alterado de forma irregular em desacordo com o art. 65 da Lei n.º8.666/93 visando atender 

outras demandas do IFMT.  

Considerando que a vigência do contrato n.º08/2015 encerrou-se no dia 

16/08/2016, essa constatação será mantida para acompanhamento de processos futuros 

executados pelo campus. 

Recomendação 1: Observar os critérios de alteração de contrato, 

estabelecidos no art. 65 da Lei n.º8.666/93; 

Recomendação 2: Diante das irregularidades detectadas na adesão ao pregão 

n.º018/2015 UASG 154070, recomendamos o cancelamento do saldo do empenho 

2015NE80084 não processado proveniente do contrato n.º08/2015; 

 Recomendação 3: Não efetuar a prorrogação de prazo do Termo de Contrato 

n.º08/2015.  

  

Constatação 7.4. Utilização indevida da Ata de Registro de Preços de serviços de 

manutenção predial - pequenos reparos e adequações para construção de obra, contrariando o 

Manual de Obras Públicas do TCU 3.ª Edição e o item 3 da OT IBR nº 02/2009. 
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Processo n. º Descrição 

➢ 23188.023907.2015-96 
Prestação de Serviços de Manutenção Predial - Adesão 

ao Pregão n.º018/2015 UASG 154070. 

Conforme documentos analisados no processo em 

questão, verificamos a utilização da Ata de Registro de 

Preços de manutenção predial - pequenos reparos e 

adequações para construção de sapatas para instalação de 

salas de aula no Campus Várzea Grande, reforma do 

Anexo I à Reitoria (Almoxarifado) e reforma do Anexo 

II à Reitoria (casa doada ao IFMT para instalação 

Departamento de Educação à Distância, localizada na 

Rua João Bento, Cuiabá-MT). O TCU, ao interpretar a 

legislação referente ao pregão eletrônico, tem 

entendimento pacificado no sentido de que apenas os 

serviços comuns de engenharia podem ser contratados 

por meio de pregão eletrônico (e, portanto, também por 

adesão). As obras de engenharia não possuem essa 

possibilidade (Acórdãos 2079/2007, 2482/2007, 

2635/2007 etc). A Orientação Técnica do IBRAOP 

(OT/IBR) nº 02/2009, por sua vez, conceitua obra de 

engenharia como a ação de construir, reformar, fabricar, 

recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a 

utilização de conhecimentos técnicos específicos 

envolvendo a participação de profissionais habilitados 

conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. Ao 
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analisar as planilhas referentes à reforma do Anexo I da 

Reitoria (almoxarifado) (fls. 59/60) e do Anexo II da 

Reitoria (DEaD) (fls. 69/73), verificou-se que há 

previsão de custos referentes à contratação de 

engenheiros. 

Manifestação da Unidade:  “Inicialmente observamos a Lei 8666/93, que 

subsidiariamente é aplicado para o pregão, estabelece clara distinção entre o conceito de 

obra e serviço nos incisos I e II do artigo 6º: 

I – Obra – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta; 

II – Serviço – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 

operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

Para o jurista Marçal Justen filho apresenta o entendimento que “bem ou 

serviços comum é aquele que se encontra disponível a qualquer tempo num mercado próprio 

e cujas características padronizadas são aptas a satisfazer as necessidades da Administração 

Pública” (in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 5º Ed, São 

Paulo: Dialética, 2009. p. 37). 

Isto é, há três características existentes: 1 – Disponibilidade do mercado 

próprio 2 – padronização 3 – desnecessidade de peculiaridade para satisfação da 

Administração. 

Em outras palavras o jurista Benedicto de Tolosa Filho apresenta sua 

definição para “bens e serviços comuns”: 

“A licitação na modalidade de pregão destina-se à contratação de bens e 

serviços comuns, estes definidos como de padrão e tendo característica de desempenho e 

qualidade que possam ser estabelecidos de forma objetiva, ou seja, sem alternativas técnicas 
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de desempenho dependentes de tecnologia sofisticada.” (in Pregão – Uma nova modalidade 

de licitação. Forense, 2003. p. 9). 

Pois bem vamos a analise ao caso concreto: 

O valor constante na planilha referente ao Engenheiro J. na contratação de 

serviços de Reparos no Anexo I e II da Reitoria do IFMT trata-se de um profissional para dar 

maior suporte e segurança na execução dos reparos era necessário naquelas instalações. 

Apesar da necessidade da presença do engenheiro j. observa-se que ainda 

esta caracterizada como serviço comuns de engenharia seguindo entendimento doutrinário 

sendo Disponível em mercado próprio, padronização e desnecessidade de peculiaridade para 

satisfação da Administração. 

Vemos ainda que apesar de serviços comuns não perderam sua natureza de 

serviços de engenharia. Ou seja, devem ser acompanhados pelo Engenheiro em razão da 

volume de serviços nessa Contratação de Manutenção Predial. 

A própria jurisprudência do TCU apresentada não exclui a possibilidade 

contratar engenheiros ou outros profissionais em caso de acompanhamento desses serviços. 

Importante ainda frisar que os serviços ora contratados não agregou valor 

aos imóveis.” 

Análise da AUDIN: No objeto da licitação Pregão n.º018/2015 / UASG 

154070, fica bem claro que os serviços licitados serão para pequenos reparos e adequações, 

não sendo possível outra interpretação. O TCU, ao interpretar a legislação referente ao pregão 

eletrônico, tem entendimento pacificado no sentido de que apenas os serviços comuns de 

engenharia podem ser contratados por meio de pregão eletrônico (e, portanto, também por 

adesão). As obras de engenharia não possuem essa possibilidade (Acórdãos 2079/2007, 

2482/2007, 2635/2007 etc). A Orientação Técnica do IBRAOP (OT/IBR) nº 02/2009, por sua 

vez, conceitua obra de engenharia como a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar 

ou ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos 

específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei 
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Federal nº 5.194/66. Ao analisar as planilhas referentes à reforma do Anexo I da Reitoria 

(almoxarifado) (fls. 59/60) e do Anexo II da Reitoria (DEaD) (fls. 69/73), verificou-se que há 

previsão de custos referentes à contratação de engenheiros, não restando dúvidas que se trata 

de obra de engenharia. A reincidência desta constatação acarretará apuração de 

responsabilidade do Gestor. 

Recomendação 1: Abster-se de utilizar Ata de Registro de Preços de serviços de 

manutenção predial - pequenos reparos e adequações - para construir, reformar, fabricar, 

recuperar ou ampliar um bem. 

 

Constatação 7.5. Ausência de publicação do Termo de Contrato n.º08/2015 , contrariando o 

Art. 61 Parágrafo único da Lei n.º8.666. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.023907.2015-96 
Prestação de Serviços de Manutenção Predial - Adesão 

ao Pregão n.º018/2015 UASG 154070. 

Não localizamos no processo a publicação resumida do 

instrumento de contrato. 

 Manifestação da Unidade:  “O contrato foi devidamente publicado na 

época da contratação, porém de maneira errônea não foi incluído nos autos do processo de 

contratação. Porem informo que agora foi incluído a publicação do Contrato nº 08/2016 nos 

autos e será incluído na pasta de documentos desta Nota de Auditoria” 

 

                                     Análise da AUDIN: Na justificativa apresentada pelo Campus, foi 

anexada a publicação resumida do Termo de Contrato n.º08/2015 conforme DOU/Seção 3 do 
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dia 19/10/2015, no entanto, verificamos que a referida publicação só ocorreu 67 dias após sua 

assinatura, contrariando o art. 61, Parágrafo único da Lei n.º8.666: 

Art. 61.(...) 

Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento 

de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 

que é condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pela Administração até o quinto dia útil 

do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 

prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o 

seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no 

art. 26 desta Lei. Grifo nosso 

Diante da legislação vigente, todo contrato de ser publicado até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura.   

     Recomendação 1:  Publicar os contratos conforme art. 61 parágrafo 

único da Lei n.º8.666:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 9.1. Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus no SPIUNET. 

(Reincidente). 

Manifestação da Unidade:  “O Campus Várzea Grande não possui acesso 

ao sistema SPIUNET, sendo que todas as informações solicitadas pela PROAD do IFMT 

foram passadas no sentido de registrar o Imóvel cedido junto ao referido sistema. Informo 
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que estaremos solicitando o acesso ao sistema ou novamente encaminhado a PROAD os 

documentos relativos ao registro do Imóvel no SPIUNET.” 

Análise da AUDIN: A manifestação do Campus não elide a constatação, 

uma vez que há a obrigatoriedade do registro pelo IFMT, independente de quem seja o 

responsável pelo cadastro, em conformidade com os artigos 94  e  96  da  Lei  4320/1964,  

artigo  2º  da  Portaria  STN/SPU  322/2001  e  no  item  4.6.2  da Orientação  Normativa  

GEADE-004,  de  25/2/2003  (parágrafos  75-82  da  instrução) 4320/64.  O imóvel do 

campus Várzea Grande foi emprestado enquanto não se conclui o novo prédio do campus, e 

mesmo nessa condição precisa estar registrado no SPIUNET ambos os imóveis, cada um 

conforme sua situação atual (em construção e cedido). 

  Recomendação 1: Efetuar o registro do bem imóvel junto ao SPIUNET 

 

Constatação 9.2. Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo ao art. 94 da lei 

4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “O inventário de patrimônio foi realizado em 

paralelo com o de almoxarifado que finalizado em outubro de 2015. Contudo não foi 

realizado o relatório de finalização dos trabalhos. Sendo que de imediato já informo iremos 

formar uma comissão para realizar o inventário de 2016.” 

Análise da AUDIN: A manifestação do Campus não elide a constatação, 

visto que conforme o art. 94 da Lei 4320/64 define a obrigatoriedade do controle de 

patrimônio. A inexistência de controle efetivo do patrimônio da Unidade é motivo de 

Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT. 

  Recomendação: Providenciar o inventário de Patrimônio do Campus dentro 

do prazo legal, a fim de evitar distorções nas informações no sistema SIAFI no momento da 

geração do balanço Patrimonial. 
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Constatação 9.3 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:  “O sistema utilizado pelo IFMT o Suap, não 

possui RMB, dessa forma impossibilitando o envio de relatório ao setor de Contabilidade 

para conciliação dos saldos.” 

Análise da AUDIN: A manifestação do Campus não elide a constatação, 

visto que o relatório pode gerar em planilha eletrônica e assim encaminhado ao setor 

responsável. 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, e realizar o efetivo controle e 

evidenciação do patrimônio do Campus. 
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Constatação 9.4. Ausência de registro de depreciação em desacordo com a Resolução CFC 

1136/2008, NBCT 16.9, e Manual de Procedimentos Contábeis, parte II. (Reincidente) 

Manifestação da Unidade:  “O referido sistema SUAP utilizado pelo IFMT 

não dispõe de suporte para realização de depreciação dos bens, tal ausência torna inviável o 

cálculo da depreciação. A demanda de um sistema que forneça o suporte necessário já foi 

levantada pela Coordenação de Patrimônio da Reitoria, ficando o campus Várzea Grande 

aguardando a aquisição do novo sistema.” 

Análise da AUDIN: A manifestação da unidade não elide a constatação, 

uma vez que os registros de despesas com Depreciação é uma obrigatoriedade definida pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e legislação de 

Contabilidade, independente do tipo de sistema de controle. Esse cálculo poderá ser feito pelo 

sistema Suap ou poderá ser utilizada temporariamente uma planilha eletrônica a fim de 

levantar os valores que devem ser lançados. 

  Recomendação 1: Promover o lançamento dos registros de depreciação 

 

Constatação 9.5.  Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo aos 

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

Manifestação da Unidade:  “A comissão será levantada imediatamente 

para apuração do relatório do referido ano 2016.” 

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

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

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

[...]d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das 

suas necessidades de manutenção e reparos; e  
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e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade.  

Conforme consubstanciado pela IN/SEDAP 205/88 as comissões especiais de Inventário 

deverão ser constituídas de, no mínimo, três servidores do órgão ou entidade, se atentando 

quanto a segregação de função na seleção e serão instituídas pelo Diretor do Departamento de 

Administração ou unidade equivalente e, no caso de impedimento desse, pela Autoridade 

Administrativa a que ele estiver subordinado.  Essa constatação será mantida até a efetiva 

conclusão dos trabalhos da comissão citada. 

  Recomendação : Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de 

bens e almoxarifado, bem como seu desfazimento. 

 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO  

DE COMBUSTÍVEIS  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

Causa 2: Fragilidade no planejamento e execução das compras do Campus  

Causa 3: Fragilidade na gestão contábil.  

Causa 4: Fragilidade nos controles de conformidade. 

Causa 5: Fragilidade na gestão do almoxarifado do Campus.  

Causa 6: Fragilidade no planejamento para gestão patrimonial da unidade.  

IV – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

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

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

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições que 

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

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

 

Cuiabá, 14 de setembro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe   

Renata Bueno Contrera Coordenadora da área 

de aquisições de bens, 

suprimentos e obras 

 

Augusto César Lira de 

Amorim 

 Auditor   

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

  

Márcio Menezes Roza Auditor  
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ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS VÁRZEA GRANDE ANO 2015 

Ite

m 

M

L 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

1 08 -8 23188.015058.2015-05 158971 R$ 2.060,72  R$ 2.060,72  

2 08 -8 

23749.027722.2015-58 91524385115 R$ 2.400,00  R$ 2.400,00  

23749.034365.2015-84 91524385115 R$ 2.400,00  R$ 2.400,00  

3 08 -8 23188.015058.2015-05 04749664103 R$ 130,00  R$ 130,00  

4 12 23108.503906/14-9 23188.023907.2015-96 21184107000107 R$ 20.075,95  R$ 20.075,95  

5 07 23749.028591.2015-26 23749.028591.2015-26 35963479000146 R$ 2.100,00  R$ 2.100,00  

       

       PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS VÁRZEA GRANDE ANO 2016 

Ite

m 

M

L 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor 

Liquidado 

(Processo 

Fisico) 

1 12 

23188.017533-2015-

70 23749.004427.2016-12 08710871000100 R$ 175.300,00  R$ 175.300,00  

2 06 23188.007432.2015 

23188.007432.2015-91 05083119000199 R$ 105.382,97  R$ 105.382,97  

23188.025091.2015-35 05083119000199 R$ 105.382,97  R$ 105.382,97  

3 12 

23188.011004.2014-

81 

23188.011004.2014-81 12371682000128 R$ 31.260,60  R$ 31.260,60  

23188.025045.2015-36 12371682000128 R$ 31.260,60  R$ 31.260,60  

4 08 

23749.007898.2016-

74 23749.007898.2016-74 158971 R$ 57.500,00  R$ 57.500,00  

5 07 

03001.000047.2014-

65 23749.006040.2016-92 00000000000191 R$ 15.048,36  R$ 15.048,36  

 


