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Unidade Auditada: Campus Campo Novo do Parecis 

 

Nome do Gestor: Fábio Luis Bezerra 

 

Cargo: Diretor 

Geral 

 

Ordem de Serviço: Demanda Especial 

Solicitação de Auditoria: 32/2015 

Assuntos auditados: Contratação emergencial de serviço de limpeza, asseio e 

conservação para o campus Campo Novo do Parecis e campus avançado Tangará da 

Serra - Dispensa de licitação nº 35/2015 (Contratos nº 24/2015 e 25/2015). 

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

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 30/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2015, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao 

acompanhamento da ação 4.1 (análise dos processos licitatórios em todas as modalidades), 

realizadas pelo Campus Campo Novo do Parecis, no que se refere à contratação emergencial 

de serviço de limpeza, asseio e conservação para o campus Campo Novo do Parecis e 

campus avançado Tangará da Serra - Dispensa de licitação nº 35/2015 (Contratos nº 24/2015 

e 25/2015). 

 

 I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
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Foram analisados os seguintes processos: 

1. 23192.000538/2013-32: Contrato nº 14/2014, cujo objeto é a 

contratação de serviços de limpeza do campus Campo Novo do Parecis, com prazo de 

vigência encerrado em 01/11/2015. 

2. 23192.018447/2014-34: prestação de serviços de limpeza do campus 

avançado de Tangará da Serra. 

3. 23192.025879/2015-82: Contrato nº 24/2015, referente à contratação 

emergencial de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com 

prazo de vigência iniciado em 03/11/2015.  

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 consultado o SUAP, módulo protocolo, o SIAFIWeb, Compras 

Governamentais, SICAF e SIMEC. 

Após análise dos processos, consultas ao SUAP, módulo protocolo, o 

SIAFIWeb, Compras Governamentais, SICAF e SIMEC, foi elaborada a Nota de Auditoria 

nº 29/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs 

em 04/01/2016, sem apresentar documentos comprobatórios. Após análise das 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 
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Constatação 1.1. Falha no planejamento da contratação, decorrente de atraso na abertura de 

processo licitatório, culminando com a contratação emergencial por meio de dispensa, em 

desacordo com o Acórdão 890/2007-Plenário. 

Processo nº Descrição 

➢ 23192.025879/2015-82 

➢ 23192.000538/2013-32 

O Contrato nº 14/2014, cujo objeto era a prestação de 

serviço de limpeza, possuía prazo de vigência até 

03/06/2015. Antes disso já haviam registros de 

problemas na execução do contrato, conforme 

constatação 11.5 do Relatório de Auditoria nº 04/2015, 

e também como consta de fls. 1.046, 1.060, 1.335, 

1.336, 1.528/1.574 do Processo nº 

23192.000538/2013-32, bem como dos Processos nº 

23192.030215/2015-35 e nº 23192.031780/2015-10. 

Além disso, a contratada não se manifestou no prazo 

solicitado no Ofício nº 53/2015, que lhe foi 

encaminhado pela Coordenadora de Contratos do 

campus em 24/03/2015, quanto ao interesse na 

renovação do contrato, denotando desinteresse na 

prorrogação. Ainda assim, em 29/05/2015 foi realizado 

o Termo Aditivo nº 01/2015, que prorrogou o prazo do 

contrato por mais 90 dias. Posteriormente, o Termo 

Aditivo nº 02/2015 prorrogou-o por mais 60 dias, 

encerrando-se o contrato no dia 01/11/2015. Conforme 

item 2.1.1 do Contrato nº 24/2015, foi instaurado o 

Processo nº 23192.029783/2015-93 para nova 

contratação de serviço de limpeza. Porém, referido 

processo foi iniciado apenas dia 13/10/2015, ou seja, 

20 dias antes do encerramento da vigência do segundo 
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Termo Aditivo, conforme informações do SUAP - 

Módulo protocolo, bem como informações de fls. 

246/247 (cronograma para efetivação da nova 

licitação). 

Manifestação da Unidade: “Não houve falta de planejamento por parte 

da adminisitração, o que houve foi excesso de planejamento e cuidado, diante de toda a 

dificuldade orçamentária e financeira que estamos vivenciando hoje no Brasil, 

principalmente na EDUCAÇÃO, fizemos várias reuniões com a Direção Geral para definir 

se seria viável fazer uma nova licitação naquele momento, pois temos que enfatizar que 

diante do afastamento da servidora responsável pelo DAP Srª S.D.J., naquele momento 

quem assumiu a chefia do DAP foi o Srº P.J.A.S. responsável pelo setor de Licitação, 

ficando o mesmo descoberto, contando com apenas 1 (um) servidor, o que seria impossível 

iniciar e concluir uma licitação em tão pouco tempo, além disso, temos que considerar que 

a análise de processo na PROJUR demanda de tempo. Um dos principais fatores dos 

problemas contratuais com as empresas prestadoras de serviços é a falta de pagamento por 

parte do IFMT, considerando que no início do exercício de 2015 tivemos um corte 

orçamentário inicial de 46% no orçamento de 2015, e que o MEC vem repassando a cada 

30 (trinta) dias apenas média de 20 % (vinte por cento) de todas as despesas que estão 

liquidadas no SIAFI, sendo tal repasse é impossível de cobrir as despesas com todos os 

terceirizados. 

O tempo decorrido pelo atraso no início do novo processo de licitação se 

deu em decorrência de tentarmos uma negociação de redução de valores e áreas a serem 

limpas com a empresa do contrato atual: F.S, no percentual de 45% (quarenta e cinco por 

cento), no entanto não tinha uma resposta clara por parte da empresa, mandamos vários 

ofícios (cf. anexado ao processo) e a mesma demorava muito em suas respostas junto ao 

IFMT, usando de má fé, para nos obrigar a perda de prazo e renovação naquele valor atual 

com a mesma. 
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Salientamos que de nossa parte, houve grande cuidado em tal 

contratação, tanto que encaminhamos o processo para análise jurídica nos dar o parecer e 

nos instruir quanto a redução contratual e o parecer da procuradoria foi bem claro 

enfatizando a rescisão contratual e indicando uma nova contratação, mesmo com uma 

equipe escassa, com o prazo contado, não podendo ficar sem o serviço, por se tratar de uma 

escola na zona rural, fizemos o possível para melhor constituição processual. 

Resumo dos fatos na rescisão contratual e na nova contratação: 

1- Inicialmente a gestão propôs uma redução de 45% (quarenta e cinco 

por cento) do valor do contrato e encaminhou ofício para que a empresa manifestasse 

interesse; 

2- A empresa respondeu apenas quando estava terminando o prazo 

contratual, manifestando o NÃO INTERESSE em continuar o contrato com tal redução; 

3- Conforme conversa INFORMAL com a PROCURADORA, a mesma 

orientou a fazer uma redução de 25% (vinte e cinco por cento), considerando que esse 

percentual é legal para ambas as partes; 

4- Todas as tentativas de negociação junto a EMPRESA foi consultado 

informalmente a PROCURADORIA via telefone, e-mail, etc, além disso, consultado também 

os colegas da PROAD, como por exemplo a DIRETORIA DE CONTRATOS DA PROAD; 

5- Todas as tentativas de negociações foram através de ofícios para a 

empresa, bem como respostas; 

6- A empresa manifestou o interesse na redução de 25% (vinte e cinco por 

cento), porém quando o processo foi encaminhado efetivamente para a PROJUR, o parecer 

foi de indicação de rescisão contratual e nova contratação, considerando todo o histórico 

ocorrido em tal contrato. 

7- Quando a empresa respondeu o seu interesse em renovação com a 

redução de 25% (vinte e cinco por cento), o prazo de vigência contratual já estava 



    
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  

6 

 
Relatório de Auditoria nº 30/2015 
 

vencendo, assim quando o mesmo estava sendo analisado pela PROJUR, já estava em fase 

de encerramento”. 

Análise da AUDIN: A tentativa de negociação do contrato anterior de 

prestação de serviço de limpeza foi iniciada em março/2015, tendo o referido contrato 

encerrado em novembro/2015 sem que tal negociação tenha tido resultado efetivo. A própria 

unidade alega em sua manifestação que “não tinha uma resposta clara por parte da 

empresa, mandamos vários ofícios (cf. anexado ao processo) e a mesma demorava muito em 

suas respostas junto ao IFMT”. Além disso, a existência de diversas situações não 

esclarecidas adequadamente, conforme consta dos itens 14 a 17 e item 30, item 34 do 

referido parecer do Parecer nº 133/2015 da Procuradoria Federal, e a insatisfatória execução 

do contrato, evidenciavam a necessidade de realizar licitação para nova contratação, 

conforme recomendação contida no item 35 do Parecer nº 133/2015 da Procuradoria Federal 

junto ao IFMT, emitido em 01/09/2015, e reiterada nos itens 19 e 26 do Parecer nº 

182/2015, também da Procuradoria Federal. Apesar disso, decorreram 8 meses (de março a 

novembro) de tentativas infrutíferas de negociação, tendo sido encerrada a vigência do 

contrato em 01/11/2015 e o novo processo licitatório iniciado apenas 20 dias antes, em 

13/10/2015. Já o processo referente à contratação emergencial foi iniciado dia 03/08/2015. 

O planejamento da contratação deve levar em conta os riscos que podem afetar seu 

cronograma e adotar medidas para mitigá-los, razão que justifica ainda mais a abertura 

tempestiva de processo licitatório. A demora na abertura da licitação ocasionou a 

contratação emergencial em análise, gerando prejuízos à Administração Pública, conforme 

constatações a seguir. Lembramos que a falha no planejamento das contratações pode 

ocasionar a responsabilização do gestor, conforme entendimento contido no acórdão 

11.247/2015-2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), bem como da Orientação 

Normativa 11/2009 da Advocacia Geral da União: 

A contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei nº 

8.666, de 1993, exige que, concomitantemente, seja apurado se a situação 

emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, 

hipótese que quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei. 
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A unidade auditada justifica que alguns procedimentos se fundamentam 

em atos e orientações informais, em desacordo com o que determina o artigo 22, § 1º, da Lei 

nº 9.784/1999, que estabelece que “os atos do processo devem ser produzidos por escrito, 

em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade 

responsável”. A respeito de contratações emergenciais por dispensa de licitação, o Tribunal 

de Contas da União (TCU) orienta que as unidades efetuem  

planejamento adequado das suas contratações, de modo a realizar 

tempestivamente os respectivos procedimentos licitatórios e evitar 

que a prestação dos serviços ou o fornecimento de bens ocorram 

sem amparo contratual, contrariando o citado art. 60, parágrafo 

único, da Lei de Licitações, ou que seja firmado ajuste emergencial, 

em desacordo com as hipóteses contempladas no art. 24, inciso IV, 

da mesma lei.
1
  

Recomendação: Realizar o adequado e tempestivo planejamento das 

contratações do campus, inclusive com levantamento e gestão dos riscos que envolvem a 

atividade. 

 

Constatação 1.2. Ausência de juntada aos autos de laudo disponibilizado pelo 

Departamento de Obras e Engenharia do IFMT, ou de plantas baixas, para demonstração das 

áreas a serem limpas, em desacordo com o artigo 15, V, da IN MPOG/SLTI 02/2008.  

Manifestação da Unidade: “Enumerando os pontos: 

1- Laudo disponibilizado pelo Departamento de Obras e Engenharia do 

IFMT: Desconhecemos que a engenharia do IFMT desenvolva esse trabalho, favor 

disponibilizar aos Campi alguma Instrução Normativa ou determinação ou orientação, 

informando que os mesmos realizam tal trabalho. 

                                                 
1
 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n 890/2007-Plenário.  
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2- Plantas Baixas: A nossa Escola recebeu áreas doada pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, porém ainda não 

temos todas as plantas Baixas (projetos) das áreas antigas, está sendo realizado um 

trabalho de escrituração e regularização de nossas obras doada pela prefeitura, porém 

estamos dependendo da conclusão do mesmo que está sendo feito através da prefeitura. 

3- Demonstração das áres: A gestão do Campus constituiu 2 (duas) 

comissões, sendo uma para Campo Novo do Parecis e outra para Tangará da Serra, para 

revisar as áreas constantes no PROJETO BÁSICO, conforme consta nos autos do processo 

do PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016, cujos os arquivos já foram enviados para a AUDIN”. 

Análise da AUDIN: Conforme informações levantadas quando da 

realização de auditoria dos controles internos da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional, o Departamento de Obras e Engenharia do IFMT está em fase de finalização 

dos trabalhos de levantamento de área para avaliação dos imóveis do IFMT, já tendo sido 

realizado o levantamento da área dos imóveis do campus Campo Novo do Parecis.  

Recomendação: Anexar aos autos da contratação emergencial de serviço 

de limpeza, bem como aos autos do processo licitatório iniciado, o levantamento das áreas 

dos imóveis realizado pelo Departamento de Obras e Engenharia do IFMT, utilizando-o para 

fins de cálculo das áreas a serem limpas.  

 

Constatação 1.3. Fragilidade na realização da pesquisa de mercado, em desatendimento ao 

parecer jurídico nº 133/2015 da Procuradoria Federal junto ao IFMT, e em desacordo com o 

artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e artigo 30, § 3º, da IN MPOG/SLTI 02/2008.     

Processo nº Descrição 

➢ 23192.025879/2015-82 

 

Foram consultadas três empresas sediadas no 

município de Campo Novo do Parecis, não tendo sido 

ampliada a pesquisa de mercado: 



    
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  

9 

 
Relatório de Auditoria nº 30/2015 
 

a. CNPJ XX.XXX.773/0001-XX: empresa com a 

qual foi realizado o contrato. 

b. CNPJ XX.XXX.898/0001-XX: possui contrato 

de prestação de serviços de limpeza no IFMT - 

campus São Vicente. Todavia, não consta dos 

autos a verificação da adequação da proposta 

apresentada pela empresa com o preço 

efetivamente praticado por ela naquele 

campus, a fim de apurar se existem (ou não) 

divergências desproporcionais. 

c. CNPJ XX.XXX.572/0001-XX: possui linhas 

de fornecimento diferentes do objeto da 

contratação, conforme consulta ao CNPJ da 

empresa: 

41.20-4-00 - Construção de edifícios. 

42.99-5-01 - Construção de instalações 

esportivas e recreativas. 

43.99-1-03 - Obras de alvenaria.  

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, 

praças e calçadas.  

43.30-4-04 - Serviços de pintura de 

edifícios em geral.  

43.21-5-00 - Instalação e manutenção 

elétrica. 

Manifestação da Unidade: “Diante de todos os problemas vivenciados 

com empresas anteriores, a exemplo disso: a EMPRESA CXXXX (que teve contrato de 

limpeza junto a esse Campus, anterior a empresa FXXXX) e diante do curto espação de 

tempo para realização da DISPENSA EMERGENCIAL é impossível atender todos os 
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requisitos de uma pesquisa de mercado como determina a legislação, pois para atender 

todos os requisitos de uma pesquisa de mercado e ainda fazer as análise necessárias, 

seriam necessários no mínimo 2 (dois) meses de tempo, considerando apenas a pesquisa de 

mercado, além do tempo necessitamos de servidores suficientes para ter uma equipe de 

compras, uma equipe de licitação e no mínimo um pregoeiro, que seria bem diferente da 

nossa realidade hoje que praticamente não temos nem estagiários porque até o nosso 

número de estagiários é limitado, aliado a tudo isso é muito importante expressar aqui que 

a maioria das empresas não dedicam o seu tempo com expressão para formalizar 

orçamentos à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em um curto espaço de tempo, as mesmas 

alegam que para elaborar um orçamento de acordo com o que rege a IN 02/2008 demanda 

de muito tempo e dedicação.  

Informamos que fizemos pedidos de orçamentos para várias empresas, 

conforme já relatado nos autos do processo, porém as únicas que nos respondeu 

encaminhando os orçamentos e com interesse na contratação foram essas 3 (três) empresas, 

e análise da documentação foi feito apenas da empresa a ser contratada pelo MENOR 

VALOR, não tem necessidade alguma de consultar a vida da empresa que efetivamente não 

será contratada. 

Se tívessemos equipe de pessoas suficiente e tempo hábil para atender 

todos os requisitos aqui apontados por essa NA, não haveria a necessidade de uma 

contratação emergencial, e sim, teríamos conseguido fazer a LICITAÇÃO EM TEMPO, 

onerando menos os poucos servidores que temos. Diante do curto espaço de tempo, foi o 

que conseguimos”. 

Análise da AUDIN: Conforme já relatado na análise da constatação 

anterior, a licitação poderia ter sido realizada no período que foi dedicado a negociações que 

se mostraram infrutíferas. Além disso, mesmo o exíguo prazo de formalização do contrato 

emergencial não justifica a fragilidade da pesquisa de mercado, uma vez que poderiam ter 

sido consultadas atas de registro de preços, além de contratos firmados com a administração 

pública, tendo em vista que, conforme item 39 do Parecer nº 182/2015 da Procuradoria 
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Federal, a contratação emergencial por dispensa emergencial recomenda a adoção de 

“transparência quadruplicada, por tratar-se de excepcionalidade”.  

Recomendação: Realizar adequada pesquisa de mercado, inclusive nas 

contratações diretas. 

 

Constatação 1.4. Ausência de atendimento às recomendações contidas no parecer jurídico, 

em desacordo com o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8666/93. 

Processo nº Descrição 

➢ 23192.025879/2015-82 1. Não foram atendidos os itens 8, 33, 35 a 38, 

42 do Parecer Jurídico nº 182/2015 (fls. 

181/191). 

2. Não constam identificação e assinatura no 

documento de fls. 192/203.  

3. Não consta assinatura nas justificativas 

apresentadas às fls. 207/210.  

Manifestação da Unidade: “Recebemos o PARECER JURÍDICO no dia 

30 de Outubro de 2015 (ponto facultativo) das mãos da Procuradora Federal Srª A.M às 

11:00 hs da manhã, o nosso Campus está à 400 KM de distância da capital de Cuiabá - MT, 

sede da nossa Reitoria do IFMT, assim o Servidor P.J.A.S teve que esperar o recebimento 

do processo juntamente com a Srª S.D.J.S na cidade de Cuiabá, após reunião do 

Codir/Coplan para que o mesmo fosses concluído pela Procuradora no ponto facultativo, 

assim ambos os servidores apontados anteriormente voltaram dirigindo, chegando em 

Campo Novo do Parecis, totalmente cansados e exaustos e ainda tiveram que trabalhar a 

noite, no final de semana e no feriado do dia dos finados 02 de Novembro de 2015, para 

conclusão do processo, correções apontadas no PARECER DA PROCURADORIA, 

justificativas que conforme orientação da procuradora deveriam ser anexadas ao processo, 

etc. Pois a nova contratada deveria iniciar o contrato de forma imediata no dia 03 de 



    
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  

12 

 
Relatório de Auditoria nº 30/2015 
 

Novembro de 2015, considerando que conforme frisamos por diversas vezes se trata de 

serviço de limpeza em um Campus Agrícola e que não pode de forma alguma ficar sem tal 

serviço. 

Mesmo com curto espaço de tempo o item 8 foi atendido e consta da 

página 192 a 198. O ponto do ítem 33 também foi atendido cf. páginas 142, salientando que 

a produtividade é determinada pela IN 02/2008 e não pelo Campus, bem como os valores 

mínimo e máximo que é via Portaria Nº 07, de 13 de Abril de 2015 do MPOG. Os itens 35 a 38 

foram respondidos conforme consta nas páginas 208 e 209. O item 42 foi atendido conforme 

páginas 268 a 277. “As assinaturas foram atendidas”.  

Análise da AUDIN: A alegada situação de urgência na formalização do 

processo foi causada pela demora do campus em iniciar o processo de contratação e, 

portanto, não justifica a ausência de atendimento adequado das recomendações exaradas no 

parecer jurídico. Quanto ao atendimento das recomendações do parecer jurídico, não basta 

simplesmente apresentar justificativas. Exige-se mais, ainda mais em se tratando de medida 

excepcional como a dispensa de licitação: as justificativas devem ser fundamentadas, 

pertinentes, suficientes, satisfatórias, aptas a sustentar a decisão (e a responsabilidade) de 

não observar o parecer, além de devidamente comprovadas. Porém, as justificativas 

apresentadas não possuem tais requisitos. A unidade também não apresentou os 

comprovantes de regularização da ausência de assinaturas e/ou identificações demonstradas 

pelos papéis de trabalho da Auditoria Interna.   

Recomendação: Cumprir as recomendações contidas nos pareceres 

jurídicos,  justificando de forma fundamentada em caso de descumprimento. 

 

Constatação 1.5. Ausência de justificativa para que não tenha sido realizada contratação de 

remanescente do serviço, atendida a ordem de classificação da licitação anterior (Pregão 

Eletrônico nº 03/2013) e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, nos 

termos do que dispõe o artigo 24, XI, da Lei 8.666/93. 
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Manifestação da Unidade: “O pregão 03/2013 não foi realizado por 

Registro de Preços, conforme Parecer da Procuradoria que orienta que esse tipo de serviço 

que a unidade de medida é produtividade não deve ser contratado por SRP sob nenhuma 

hipótese e o mesmo foi realizado no dia 21 de Maio de 2014, já decorrido prazo superior a 

12 meses. 

Desconhecemos Legislação que ampare a contratação conforme 

Constatação 1.5. dessa NA, favor nos enviar legislação e justificativa para que em uma 

outra situação de emergencialidade possamos fazer conforme constatação 1.5”. 

Análise da AUDIN: O artigo 24, XI, da Lei 8.666/93 prevê a hipótese de 

dispensa de licitação para contratação de remanescente de serviço, mas deve ser atendida a 

ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições ofertadas pelo 

licitante vencedor, inclusive o preço corrigido: 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, 

em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 

classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 

oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, 

devidamente corrigido (grifo nosso) 

Todavia, não foi adotada tal providência no caso analisado, nem consta 

justificativa para tal decisão. Alertamos também que deverá ser observado o mesmo 

procedimento nas contratações de remanescente de todos os demais serviços prestados pelas 

empresas F.S.T. Ltda - EPP e J.F.S.M.P. Ltda - ME e que foram rescindidos pelo campus.  

Recomendação 1: Providenciar, com a máxima urgência, a consulta à 

ordem de classificação do Pregão nº 03/2013, a fim de que seja realizada a contratação do 

saldo remanescente do serviço. 

Recomendação 2: Caso os licitantes do Pregão nº 03/2013 não aceitem a 

contratação remanescente, providenciar, com a máxima urgência, à pesquisa de mercado e 
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nova contratação do serviço de limpeza do campus Campo Novo do Parecis e do campus 

avançado Tangará da Serra, observando-se todas as cautelas determinadas pela legislação e 

jurisprudência, bem como as recomendações dos pareceres da Procuradoria Federal.  

Recomendação 3: Proceder à rescisão dos contratos nº 24/2015 e 25/2015, 

cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza do campus Campo Novo do Parecis e do 

campus avançado Tangará da Serra. 

 

Constatação 1.6. Ausência de comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

em desacordo com o  artigo 30, II, da Lei 8666/93, e artigo 19, XXV, “a”, e também § 5º, I, 

ambos da IN MPOG/SLTI 02/2008.   

Processo nº Descrição 

➢ 23192.025879/2015-82 A declaração de contratos firmados pela contratada (fls. 

276) não demonstra aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e não 

comprova que tenha executado serviços de terceirização 

compatíveis em quantidade com o objeto licitado por 

período não inferior a 3 (três) anos. 

Manifestação da Unidade: “O processo analisado trata-se de uma 

Dispensa Emergencial para atender determinado serviço que o Campus necessita em 

caráter de urgência e que em hipótese alguma pode ficar sem e paralisar atividades 

escolares por tal motivo. Quando iniciamos o Processo de Dispensa de Licitação buscamos 

auxílio na PROAD que tinha acabado de fazer um processo idêntico ao nosso para atender 

o Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, seguimos o modelo do processo deles, 

encaminhado para esse Campus, inclusive a pedido da PROJUR para facilitar a análise, 

uma vez que já havia analisado tal processo elaborado pela PROAD e no modelo enviado 
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(cópia digitalizada de todo o processo) não havia análise sócio econômico e qualificação 

técnica. Diante do exposto e diante da emergencialidade a maior preocupação foi encontrar 

uma empresa que se interessasse pelo contrato de curto período e que se comprometesse a 

não atrasar os pagamentos dos colaboradores mesmo sem receber do IFMT (caso que vem 

ocorrendo constantemente), assim em conversa informal com a Procuradora a mesma me 

disse que não tinha como me informar legislação específica para exigencia de Qualificação 

Técnica nesse caso específico de Dispensa de Licitação Emergencial, pois não se trata de 

um Certame normal que deve atender a legislação do pregão eletrônico 10.520/10. Mesmo 

assim iremos solicitar a empresa que providencie os Balanços e analises de resultados, caso 

a Auditoria tenha alguma legislação específica quanto aos requisitos de Qualificação 

Técnica, favor nos enviar, pois não conseguimos localizar nenhuma”. 

Análise da AUDIN: Consta do Parecer 182/2015 da Procuradoria Federal 

junto ao IFMT, no item 42, a recomendação de que o gestor exija os documentos que 

comprovem a qualificação técnica e trabalhista da contratada, conforme segue: 

Cabe destacar que a Administração deve exigir todos os 

documentos contidos na Seção II da Lei n. 8.666/93 e na IN n. 

02/2008/SLTI/MPOG.  

E continua no item 43 do Parecer: 

Por mais que a contratação seja emergencial e por dispensa de 

licitação, a Administração não pode deixar de tomar os devidos 

cuidados com a contratação, principalmente no que tange a 

regularidade e capacidade econômica e trabalhista da empresa, em 

prestar os serviços com regularidade e sem qualquer ocorrência de 

problemas. 

Apesar disso, e mesmo tendo o parecer sido emitido em novembro, até o 

momento não foram apresentados os documentos que comprovam a qualificação 

econômico-financeira e técnica da contratada. Consta do SICAF que a empresa contratada 

não possui outro contrato junto à Administração Pública Federal, tampouco foram 
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apresentadas certidões de órgãos de outros entes, e as declarações de serviços prestados 

junto à iniciativa privada demonstram que os serviços de terceirização prestados pela 

contratada não são compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior 

a 3 (três) anos -  tudo conforme papéis de trabalho da Auditoria Interna. A análise das 

informações contidas no balancete apresentado, inclusive, induz à conclusão de que não há 

tal compatibilidade. 

Recomendação: Providenciar a comprovação da qualificação técnica e 

econômico-financeira e da regularidade fiscal da contratada, nos termos do artigo 27 e 

seguintes da Lei 8.666/93 e no artigo 19 da IN MPOG 02/2008. 

 

Constatação 1.7. Ausência de comprovação de habilitação econômico-financeira da 

empresa contratada, em desacordo com o  artigo 31 da Lei 8666/93, e artigo 19, XXIV  da 

IN MPOG/SLTI 02/2008.   

Processo nº Descrição 

➢ 23192.025879/2015-82 1. Ausência de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis: foi apresentado 

balancete a fls. 123, em desacordo com o artigo 

31, I, da Lei 8.666/93 e com o artigo 19, XXIV, 

a, da IN SLTI/MPOG 02/2008; 

2. Capital circulante líquido ou capital de giro 

inferior a 16,66% do valor da contratação, 

conforme declaração de fls. 277, em desacordo 

com artigo 19, XXIV, b, da IN MPOG/SLTI 

02/2008; 

3. Ausência da Demonstração do Resultado do 

Exercício - DRE, em desacordo com artigo 19, 

XXIV, d, I, da IN MPOG/SLTI 02/2008; 
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4. Ausência de certidão negativa de feitos sobre 

falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, em desacordo com artigo 19, 

XXIV, e, da IN MPOG/SLTI 02/2008. 

Manifestação da Unidade: “Idem resposta da Constatação 1.6”. 

Análise da AUDIN: vide análise da Constatação 1.6. 

Recomendação: vide recomendação da Constatação 1.6. 

 

Constatação 1.8. Ausência de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista da 

empresa contratada, em desacordo com o  artigo 29 da Lei 8666/93. 

Manifestação da Unidade: “Em virtude do recebimento do processo 

faltando 3 (três) dias para iniciar o novo contrato e os serviços e a solicitação da AUDIN 

para envio do processo não foi juntado nos autos a documentação solicitada. A 

documentação foi solicitada para a empresa e será juntada aos autos”. 

Análise da AUDIN: A constatação será mantida até o encaminhamento 

dos comprovantes para compor os papéis de trabalho da Auditoria Interna. 

Recomendação: Anexar aos autos a documentação relativa à regularidade 

fiscal e trabalhista da empresa contratada, bem como enviar cópia para compor os papéis de 

trabalho desta AUDIN.  

 

Constatação 1.9. Contratação de empresa que possui em seu quadro societário membro do 

Conselho Superior do IFMT, em desacordo com o princípio da impessoalidade (artigo 37, 

caput, da Constituição Federal) e art. 5º, II, combinado com o artigo 10, ambos da Lei 

12.813/2013 (Lei de conflito de interesses). 

Processo nº Descrição 
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➢ 23192.025879/2015-82 

➢ 23192.000538/2013-

32 

Consta como sócio da empresa contratada, CNPJ 

XX.XXX.773/0001-XX, o sr. I.A.A.C., que é membro 

do Conselho Superior do IFMT desde 10/03/2014, 

como representante da categoria discente, conforme 

Portaria nº 431/2014 e consulta ao SIAFI. Referido 

sócio também atuou como estagiário do Departamento 

de Administração e Planejamento do campus no 

período de 29/04/2013 a 01/05/2015, conforme 

informações do SIAPE.  Também atuou na empresa que 

prestava serviços de limpeza ao campus antes da 

contratação emergencial, conforme assinaturas de 

recebimento apostas nos  documentos de fls. 1.340 

(data de 03/07/2015), fls. 1.410 (data de 03/08/2015) e 

1.416 (data de 10/08/2015), todas do Processo 

23192.000538/2013-32.  

Manifestação da Unidade: “Discordamos da Constatação e em todos os 

pregões realizado pelo Campus, consultados junto aos demais Campis não constatamos tal 

proibição.  

Diante do exposto solicitamos o envio da legislação e justificativa 

plausível para conste em nossas licitações a proibição empresas que tenham como sócios 

membros do CONSUP e ex-estagiários do IFMT”. 

Análise da AUDIN: O artigo 5º, II, e o artigo 10, ambos da Lei 

12.813/2013, que dispõe sobre conflito de interesses no Poder Executivo Federal, 

estabelecem expressamente que: 

Art. 5
o
  Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou 

emprego no âmbito do Poder Executivo federal: 

(...) 
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II - exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a 

manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que 

tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este 

participe; 

Art. 10.  As disposições contidas nos arts. 4
o
 e 5

o
 e no inciso I do art. 6

o
 

estendem-se a todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo 

federal. 

Um dos sócios da empresa contratada, CPF XXX.232.891-XX, é 

membro do Conselho Superior do IFMT, conforme consta da Portaria IFMT nº 431/2014. 

Além disso, referido sócio também atuou como estagiário do Departamento de 

Administração e Planejamento do campus no período de 29/04/2013 a 01/05/2015, e ainda 

trabalhou na empresa que prestava serviços de limpeza ao campus antes desta contratação 

emergencial, tudo conforme papéis de trabalho. 

O artigo 10 da Lei 11.892/2008, que criou os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, dispõe que: 

Art. 10.  A administração dos Institutos Federais terá como órgãos 

superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. 

(...) 

§ 3
o
  O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será 

composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores 

técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, 

do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto 

Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que 

compõem a comunidade acadêmica. (grifos nossos) 

Já o artigo 10 do Estatuto do IFMT estabelece que: 

Art. 10° Compete ao Conselho Superior:  

I.aprovar as diretrizes para atuação do IFMT e zelar pela execução de sua 

política educacional;  

II. aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade 
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escolar para escolha do Reitor do IFMT e dos Diretores Gerais dos 

Campi, em consonância com o estabelecido nos arts. 12 e 13 da Lei nº. 

11.892/2008;  

III. aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e 

apreciar a proposta orçamentária anual;  

IV. aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, 

regulamentos internos e normas disciplinares;  

V. aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de 

competências profissionais, nos termos da legislação vigente;  

VI. autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadê- mico;  

VII. apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão 

anual, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade 

dos registros;  

VIII. deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de 

serviços em geral a serem cobrados pelo IFMT;  

IX. autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no 

âmbito do Instituto, bem como o registro de diplomas;  

X. aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto, 

observados os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação 

específica; e  

XI. deliberar sobre questões submetidas a sua apreciação. 

O artigo 3º do Regimento Geral do IFMT, por sua vez, estabelece que: 

Art. 3° O Instituto Federal de Mato Grosso rege-se pela legislação federal 

e pelos seguintes instrumentos normativos, em ordem de prioridade:  

I. Estatuto;  

II. Regimento Geral;  

III. Resoluções do Conselho Superior; e  

IV. Atos da Reitoria. (grifo nosso) 

Ao proceder à contratação de empresa cujo sócio é membro do órgão 

superior do IFMT, estabelece-se temerária relação que fragiliza os princípios constitucionais 

da moralidade e da impessoalidade que devem reger todos os atos do gestor público. 
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Some-se à tal constatação todos os demais fatos constatados, 

especialmente: a demora na realização do processo licitatório (o que culminou por acarretar 

a contratação emergencial); a ausência de justificativa fundamentada para a ausência de 

contratação de serviço remanescente nos termos do artigo 21, XI, da Lei 8.666/93; o 

desatendimento às recomendações do parecer jurídico; a fragilidade na pesquisa de mercado; 

a ausência de comprovação de habilitação técnica e econômico-financeira da empresa 

contratada. Todos estes fatos maculam a contratação e recomendam a imediata rescisão do 

contrato e apuração de responsabilidade. 

Recomendação 1: Proceder à rescisão dos contratos nº 24/2015 e 

25/2015, referentes à prestação de serviços de limpeza para o campus Campo Novo do 

Parecis e campus avançado Tangará da Serra, tendo em vista a gravidade dos fatos 

apontados. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade quanto aos fatos apontados 

neste relatório. 

  

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Ausência de planejamento da contratação de serviço continuado. 

Causa 2: Fragilidade na realização de pesquisa de mercado. 

Causa 3: Falhas na realização de contratação direta por meio de dispensa 

de licitação. 

Causa 4: Ausência de atendimento de recomendações do parecer jurídico. 

Causa 3: Descumprimento das regras referentes ao conflito de interesses e 

do princípio constitucional da impessoalidade na Administração Pública. 

 

III – Conclusão 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

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

recomendações emitidas neste relatório. 

Solicitamos o encaminhamento à Auditoria Interna dos comprovantes de 

atendimento às recomendações no prazo de 30 (trinta) dias, contados da disponibilização 

deste Relatório via Google Drive. 

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, 11 de janeiro 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. 

 

  


