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 Unidade Auditada: Campus Bela Vista 

Nome do Gestor: Suzana Aparecida da Silva  

 

Cargo: Diretora Geral 

 

Ordem de Serviço: 16/2016 

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 

22/2016: 1.1 (Processo 23190.023459.2015-81); 3.1 (PCDP 002878 e 002879); 3.2; 4.2.1; 

4.2.2. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 18/2016 

 

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

aos exercícios de 2015 (Junho a Dezembro) e de 2016 (Janeiro a Maio), objetivando o 

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

analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das ações 

previstas no PAINT 2016, realizadas pelo Campus Bela Vista, 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; 
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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; 

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 os relatórios de consumo de combustível e inventário anual do estoque 

e do patrimônio. 

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 
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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 e equipes do 

Departamento de Administração e Planejamento (DAP), do Departamento de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (DPEx) e da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, além de visita 

aos setores de almoxarifado e patrimônio do campus, e entrevistas no DAP, no DPEx, Chefe 

de Gabinete e na CGGP. 

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

➢ Formalização do processo; 

➢ Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas; 

➢ Acesso às informações do campus no site institucional; 

➢ Pagamento parcial de bolsas de assistência estudantil durante período de férias; 

➢ Prestação de contas das ajudas de custo; 

➢ Portarias e regulamentos no site do campus; 

➢ Check list no processo de concessão de bolsas para projetos de extensão; 

➢ Recusa de relatório de extensão por parte do coordenador por não ter alcançado o 

objetivo proposto para o período. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 22/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via Google Docs em 12/08/2016. Após análise das 

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

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

4 

 
Relatório de Auditoria nº 18/2016 
 

 

 

 

 1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

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

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

94/2014 e acórdãos TCU. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.006608.2015-48 Serviço de vigilância, contrato 10/2014. 

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. 

➢ 23190.023459.2015-81

  

Projeto de extensão Proex: Edital 55/2015. 

● Páginas duplicadas referente aos editais 

anexados nos processos de cada extensionistas. 

➢ 23190.003972/2015-56 Serviço continuado limpeza - Contrato 03/2013. 

 -  ausência de numeração de páginas nos volumes IV e 

V. 

➢ 23190.007111/2015-47 Serviço continuado Motorista - Contrato 02/2015. 

 -  ausência de assinatura da comissão (fls 47); 

➢ 23190.000029.2012-49 Serviço de telefonia - Contrato nº 01/2012.  

Ausência de numeração de páginas e rubricas após a 
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fls. 89. 

➢ 23190.005140.2015-74 Serviço de telefonia - Contrato 01/2012.  

 - Documentos estranhos ao processo (fls. 61/63 e 

65/66). 

➢ 23190.001270.2015-38 Serviço de vigilância, contrato 10/2014. 

Ausência de carimbo padronizado na numeração de 

páginas. 

➢ 23190.000883.2015-58 Contrato n° 38/2009: Serviço de vigilância patrimonial 

ostensiva não armada e armada (diurno e noturno).  

1. Ausência de numeração de páginas. 

2. NF 2670(ref. mês 09/2014), com referidos 

comprovantes, solta no processo. 

Manifestação da Unidade: “Projeto de extensão Proex: Edital 55/2015. 

● Páginas duplicadas referente aos editais anexados nos processos de cada 

extensionistas, referente a este procedimento utilizamos o manual de protocolo do 

IFMT no item 2.8.2.2.  

● 23190.003972/2015-56, processo esta sendo corrigido. 

Análise da AUDIN: Os processos, 23190.006608.2015-48, 

23190.003972/2015-56, 23190.001270.2015-38, 23190.000883.2015-58, de forma geral, 

referente à contratação e pagamento de serviço de natureza contínua estão formalizados em 

desacordo com a recomendação contida nos acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-

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

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

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

6 

 
Relatório de Auditoria nº 18/2016 
 

 

 

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. 

Não houve manifestação quanto ao processo nº 23190.000029.2012-49, 

referente ao serviço de telefonia- Contrato nº 01/2012. Foi verificado que não há numeração 

de páginas e rubricas após a fls. 89. Não houve, também, manifestação quanto ao processo 

nº 23190.005140.2015-74, referente ao pagamento de serviço de telefonia fixa - Contrato 

01/2012. Foi verificado às fls. 61/63 e às fls. 65/66 que se tratam de documentos referentes a 

serviços de fornecimento de energia elétrica, juntados erroneamente nesse processo. 

É importante que os processos sejam instruídos adequadamente, conforme 

a legislação em vigor, com organização lógica e cronológica dos documentos que 

demonstrem todo o histórico da contratação e o adequado andamento do processo, 

permitindo a compreensão de todo o ocorrido. Também é imprescindível que todos os 

documentos contenham as assinaturas devidamente identificadas, conforme determina o 

artigo 22, § 1º, da Lei 9.784/99. Assim, é necessário que sejam feitas as correções das 

impropriedades indicadas, bem como executar procedimentos adequados para formalização 

dos processos. 

Recomendação: Orientar os servidores à observarem o disposto na 

Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 – MEC e Orientação 

Normativa AGU nº 02/2009, bem como demais normativos referentes à gestão de 

documentos e processos. 
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2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

Constatação 3.1. Concessão de diárias e passagens para seminários/congressos 

internacionais, em desacordo com o art. 16, parágrafo único da portaria da reitoria nº 1.013 

de 05/06/2014: 

Descrição 

SCDP Nº 001204/15 CPF: ***.049.401-** período de 03/07/2015 a 07/07/2015 R$ 

4.552,10.  

SCDP Nº  002878 CPF: ***.435.611-** período de 30/11/2015 a 05/12/2015 R$ 

8.147,84.  

SCDP Nº 002879 CPF: ***.597.949-** período de 30/11/2015 a 05/12/2015 R$ 

7.775,60.  

Manifestação da Unidade: “O campus proferiu a concessão de diárias e 

passagens em consonância com as políticas de capacitação e qualificação adotadas no âmbito 

institucional, cujas autorizações foram autorizadas pela autoridade competente e 

devidamente publicadas no Diário Oficial da União, conforme anexos às respectivas PCDPs, 

e ainda de acordo com as disponibilidades orçamentárias do exercício de 2015.  

Observado o que dispõe o art. 16 da Portaria IFMT 1.013/2014, foram 

adotadas medidas de cientificação dos Chefes de Departamento, Direção-Geral e servidores 

usuários do sistema SCDP, a partir das quais os responsáveis abster-se-ão de autorizar e 
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aprovar procedimentos de viagens internacionais a congressos que não atendam as 

disposições da normativa do IFMT. ” 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 15 da portaria do IFMT nº 

1.013/2014, e o art. 1º do Decreto 91.800 de 18/10/1985, estabelecem que existem três tipos 

de viagens para o exterior:  

I - com ônus, quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao 

servidor o vencimento ou salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego; 

II - com ônus limitado, quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário 

e demais vantagens do cargo, função ou emprego; 

III - sem ônus, quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais 

vantagens do cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a 

Administração. 

(grifos nossos) 

Na viagem para o exterior objeto da SCDP Nº 001204/15 foi consultada a portaria n°178 de 

05/02/2014, na qual consta ônus limitado, emitida pelo ordenador de despesa do IFMT . 

Constatou-se, contudo que o servidor referenciado viajou com diárias pagas com recursos do 

IFMT, quando conforme definido na legislação o benefício “ônus limitado” implicaria 

apenas no vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego. 

Recomendação : Providenciar a restituição ao erário através de GRU dos 

valores pagos como Ônus (diárias) concedido ao servidor, quando a portaria de autorização 

limita como Ônus Limitado (quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e 

demais vantagens do cargo, função ou emprego). 

 

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Constatação 4.1.1. Saldo existente em conta de Restos a Pagar não processados de 

exercícios anteriores de despesas sem a devida execução orçamentária e sem análise do 
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ordenador de despesas para o cancelamento da despesa, conforme orienta o Decreto nº 

93.872/86. 

Descrição 

Ano Saldos de RPNP 

reinscritos (R$) 

Saldo existente (R$) Saldo sem execução/ 

cancelamento (%) 

2011 109.543,40 109.543,40 100,00 

2012 41.653,92 41.653,92 100,00 

2013 431.299,78 381.272,42 88,40 

2014 118.656,62 43.054,08 36,28 

Manifestação da Unidade:  “Em relação ao saldo de 2011 formamos uma 

comissão para verificar o empenho de 800153 da empresa K., por se tratar de obra e a 

empresa não concluiu o serviço, estamos em análise para sanção  e procedimentos para 

concluir no prazo de 40 dias, 

Com relação ao saldo de 2012 os empenhos 800005 e 800089, a empresa 

fez uma cobrança indevida, mas ja reconheceram o erro, estamos no aguardo das notas 

fiscais com os valores corretos para liquidar e pagar. 

O saldo de 2013 ja reduzimos 48% dos valores que  estavam em RP, 

estamos analisando o restante dos empenhos para atender o Decreto nº 93.872/86. 

O saldo de 2014 já reduzimos, e hoje estamos com apenas R$ 27382,98, 

continuamos analisando para zerar o saldo.” 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 68, § 2º do Decreto nº 

93.872/1986, “os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados 

posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua 

inscrição, ressalvado o disposto no § 3º”. O não cancelamento de restos a pagar não 
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processados no prazo previsto constitui infringência ao art. 68 do Decreto nº 93.872/86, 

salvo se prorrogado por instrumento legal dentro do prazo de vigência dos mesmos. Ainda 

conforme o art. 68, §3º, II, “c” do Dec. nº 93.872/86, as despesas do Ministério da Educação 

financiadas com recursos da Manutenção e Desenvolvimento do ensino são uma das 

exceções de inscrição de restos a pagar não processados que podem extrapolar o prazo de 

validade previsto no §2º do mesmo artigo. No entanto, ao final de cada exercício, faz-se 

necessária a avaliação do gestor para cancelamento de despesas que não sejam do interesse 

da Administração em exigir o cumprimento da obrigação ou que não estejam vigentes o 

prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor da despesa, conforme preceitua 

o art. 35 do mesmo Decreto. A execução/ regularização dos saldos de restos a pagar o mais 

breve possível é o caminho mais prudente da gestão, uma vez que, decorridos mais de 12 

meses da emissão do empenho, pode-se acarretar o fim da validade da ata de registro de 

preços e/ ou do contrato, a variação de preços de mercado, dentre outros fatores que 

impedem o cumprimento do objeto pelos fornecedores. Ademais, a demora na execução dos 

RP demonstra por parte da unidade a ausência de gestão efetiva do estoque de Restos a 

Pagar e de cobrança junto aos fornecedores para a entrega dos produtos/ bens adquiridos 

pela Administração, sem observância da possível aplicação de penalidades previstas em 

instrumentos contratuais e/ ou licitatórios pela inexecução parcial ou total do contrato. Por 

outro lado, o volume expressivo de restos a pagar não-processados, inscritos ou revalidados 

de vários exercícios, compromete a programação financeira e o planejamento governamental 

nos exercícios seguintes. Ademais, conforme item 3.4, do assunto 020317 – Restos a pagar, 

do Manual Siafi, é vedada a inscrição de RP (Não Processados) sem que haja a suficiente 

disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Desse modo, observamos a necessidade 

da atualização do estoque de restos a pagar, com a finalidade de evidenciar as despesas que 

efetivamente serão realizadas. A unidade reconheceu a fragilidade, informando que estão 

envidando esforços para saneamento da impropriedade. Foi verificado que houve uma 

pequena redução dos saldos, no entanto mantém-se a constatação para acompanhamento das 

providências. 
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Recomendação: Promover a efetiva gestão dos restos a pagar para a sua 

execução ainda no exercício corrente, efetuando o cancelamento das despesas que não serão 

executadas. 

 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 4.2.1. Ausência da retenção de ISSQN ref. a serviços prestados por Pessoa 

Física em desacordo com o artigo 6º § 2º Inciso II da lei complementar 116/2003. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.006613.2016-81 Pagamento de fiscais de prova não servidores do 

processo seletivo edital nº001/2016 pg. 2. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do campus. 

Análise da AUDIN: Em análise ao comprovante de pagamento enviados a 

esta auditoria através do google drive e ao sistema Siafi, foi identificada a duplicidade de 

recolhimento ref. ao prestador com CPF ***.259.971-** no valor de R$ 8,39 cada, números  

2016DR800080  e  2016DR800081. Manteremos a constatação até que o valor seja 

restituído ao cofres públicos. 

Recomendação 1: Solicitar junto ao setor de ISSQN da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá a restituição do valor pago em duplicidade.    

Recomendação 2: Criar checklist/manual de procedimento para os 

pagamentos a fiscais de concursos, incluindo os recolhimentos devidos. 

Recomendação 3: Observar as obrigações principais e acessórias do 

substituto tributário, conforme legislação municipal. 
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Constatação 4.2.2.  Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária - GPS, em 

desacordo com o art. 130 da Instrução Normativa RFB nº 971/09. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.006600/2014-09 Contrato n° 038/2009- Serviço de vigilância. 

➢ 2016GP800015 - Multa/juros de INSS no valor 

de R$ 1.720,13 incidente sobre a nota fiscal 

3.188. 

2015GP800096, 2016GP800002. 

Manifestação da Unidade:  “Este processo aconteceu divergência em 

relação ao pagamento, a empresa não entregou todos os documentos para podermos efetuar o 

pagamento, mas com a nota estava emitida, quando houve regularização aconteceu atraso no 

repasse financeiro, gerando assim atraso no pagamento” 

Análise da AUDIN: Conforme art. 132 da Instrução Normativa RFB 

971/2009, salientamos que a falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas, 

configura, em tese, crime contra a Previdência Social previsto no art. 168-A do Código 

Penal, ensejando a emissão de representação fiscal para fins penais, podendo prejudicar, 

inclusive, a regularidade da Administração. Os valores retidos deverão ser recolhidos até o 

dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o 

dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. O fiscal de 

contrato deve observar os prazos relativos aos recolhimentos dos encargos fiscais 

decorrentes da emissão de nota fiscal de serviços e a tempestividade dos procedimentos para 

o envio do processo à liquidação, dentre eles a aceitação do serviço e a verificação da 

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

sejam recolhidos no prazo legal estipulado pela SRFB. O administrador público tem o dever 

de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações, inclusive as previdenciárias. Caso 
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configurada situação de atraso no recolhimento das contribuições, o pagamento deverá ser 

feito pela administração paralelamente à adoção de providências para a apuração de 

responsabilidades e ressarcimento ao erário. Em caso de atraso no recolhimento de INSS, a 

única forma de a empresa ser responsável pelo atraso é ela não entregar a tempo a nota 

fiscal. Se a responsabilidade for da empresa, faz-se necessário, nesse caso, descontar do 

pagamento a ela devido o valor da multa e juros. Os demais casos de atraso no recolhimento 

são de responsabilidade do servidor, devendo a administração adotar as providências 

cabíveis ao ressarcimento. Desse modo, o órgão deve adotar medidas preventivas para evitar 

cobranças motivadas pelo não cumprimento do pagamento até a data de vencimento da 

fatura ou do recolhimento dos tributos. É necessário que o administrador público mantenha 

um controle interno eficiente no controle dos prazos para cumprimento das obrigações, 

mantendo um cronograma de desembolso atualizado, priorizando estas despesas. Destaca-se 

que o atraso da GPS 2016GP800015 foi ocasionado pela retenção de pagamento da nota 

fiscal 3188 ao fornecedor, pois foi a solução encontrada pelo campus para que a contratada 

viesse a ressarcir os prejuízos decorrentes do desaparecimento do cabeamento de um dos 

blocos do campus durante a prestação do serviço de vigilância patrimonial, conforme consta 

dos autos.   

Recomendação 1: Notificar e capacitar os servidores do setor 

financeiro/contábil para cumprimento dos prazos para recolhimento conforme o artigo 130 

da IN RFB nº 971/09.  

Recomendação 2: Em processos futuros, notificar a contratada para 

correção das notas fiscais que forem emitidas com impropriedades, gerando novo prazo para 

pagamento do campus.         

 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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4.4. Controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções 

Constatação 4.4.1. Não cumprimento ao registro de conformidade de gestão diária, em 

desacordo com a IN STN nº 6/2007.  

Descrição 

➢ Do período de julho a dezembro - 2015 - totalizaram 84  dias sem conformidade. 

➢ Do período de janeiro a julho - 2016 - totalizaram 111 dias sem conformidade. 

Manifestação da Unidade:  “___Conforme o artigo 8º da IN nº 06/2007, 

no seu Parágrafo único, diz que  “será admitida exceção ao registro da conformidade de que 

trata o caput deste artigo, quando a Unidade Gestora Executora se encontre, 

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

sendo que nesse caso, a conformidade será registrada pelo próprio Ordenador de Despesa”, 

então justificamos aqui que nosso numero de servidores é insuficiente para a determinada 

tarefa, sendo que todos executam alguma função, assim não podendo realizar a 

conformidade, como também o ordenador de despesa que executa funções rotineiras do setor 

como empenho e execução. 

Análise da AUDIN: A conformidade dos registros de gestão diária é uma 

ferramenta necessária de controle interno que permite a supervisão e conferência dos 

documentos no sistema SIAFI. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto nº 6.976/2009, a 

conformidade dos Registros de Gestão consiste da certificação dos atos e fatos da execução 

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

hábeis que comprovem as operações. Dispõe o art. 8º da IN STN nº 6/2007 que “o registro 

da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor formalmente 

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

juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir documentos”. Será 
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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. No que pese a manifestação do campus, o 

ordenador de despesas viola o princípio da segregação de funções ao promover a execução 

de atividades rotineiras como a emissão de empenho, visto que é este quem também autoriza 

o seu pagamento. A Instrução Normativa orienta sobre a exceção no caso em que a unidade 

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

tais funções, sendo o ordenador o responsável para realizar a atividade de conformidade 

de gestão, não sendo aplicável a este a exceção. Desse modo, faz-se necessário que a 

unidade promova estudo sobre o redimensionamento dos cargos lotados nos setores, a fim de 

que adeque o setor administrativo com pessoal suficiente para a demanda de trabalho. 

Ressalta-se que será realizado pela Reitoria curso in company no dia 

14/09/2016 sobre esse tema, sendo mantida a constatação para acompanhamento das 

providências. 

Recomendação 1: Lotar mais servidores técnicos administrativos nos 

setores do campus, em especial no Departamento de Administração, bem como designar 

servidor que não tenha função de emitir documentos para efetuar o registro de conformidade 

de gestão. 

Recomendação 2: Capacitar os servidores sobre a conformidade de gestão 

para o adequado desempenho das atividades. 

Recomendação 3: Efetuar o registro de conformidade tempestivamente, e, 

quando da ausência do titular e/ou substituto, que esta atividade seja realizada pelo 

ordenador de despesa. 
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Constatação 4.4.2. Ausência de atualização do rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP, em 

desacordo com a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, artigo 11, § 1º. 

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do campus. 

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

atualização dos dados constantes do Rol de Responsáveis é de competência de cada órgão ou 

entidade, por meio dos agentes executores, que deverá efetuar as alterações tão logo sejam 

publicados os atos de nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro 

instrumento, conforme exigência de cada ato). Em consulta ao SIAFI, transação 

“CONAGENTE”, foi verificada a ausência do cadastro no Rol de Responsáveis de todas as 

naturezas de responsabilidades atribuíveis ao campi. 

Recomendação: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, 

atualização do cadastro do Rol de Responsáveis, conforme Orientação Técnica 

DCF/PROAD/IFMT nº 02/2014 - rol de responsáveis. 

 

Constatação 4.4.3. Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de 

depreciação de bens, não evidenciando a adequada situação patrimonial e suas variações, em 

desacordo com o art. 15, IV da Lei 10.180/01 e com o item 4.7 do procedimento 020330 do 

Manual Siafi. (Reincidente)  

Manifestação da Unidade: “Informamos que recentemente foi designado 

um servidor para trabalhar com almoxarifado e patrimônio, assim já formalizamos uma 

comissão onde será feito o levantamento dos bens patrimoniais, assim poderemos fazer as 

depreciações necessárias.”. 

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

art. 3º, V, do Decreto n º 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade tem por finalidade, 

utilizando as técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração e 
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evidenciar a situação patrimonial do ente público e suas variações, decorrentes ou não da 

execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais. O Manual de Contabilidade 

Pública instituída pela Portaria STN nº 700/2014 orienta que o lançamento da depreciação 

deverá ser realizada mensalmente e o reconhecimento encontra-se vinculado à identificação 

das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido 

no resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD). A apuração da 

depreciação deve ser feita mensalmente, a partir do momento em que o item do ativo se 

tornar disponível para uso, ou seja, quando estiver no local e em condição de funcionamento 

na forma pretendida pela administração. A depreciação cessa quando o ativo for baixado. 

Entretanto, não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso. Apesar do sistema 

de controle patrimonial SUAP não disponibilizar de ferramenta que automatiza o cálculo 

dessa variação (depreciação), o setor de contabilidade deverá promover o ajuste e/ou 

conciliação dos bens inventariados e registrados no SUAP e que constam registrados no 

sistema de contabilidade com saldos desatualizados, para a correta evidenciação da situação 

patrimonial do Campus. Diante da manifestação do campus, mantém-se a constatação para 

acompanhamento das providências. 

Recomendação: Ajustar os saldos dos bens inventariados, atualizar o 

cálculo da depreciação mensal, efetuando o registro no sistema contábil. 

 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

Constatação 4.5.1. Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, II da 

Lei 8.666/93. 

Descrição 

4.5.1.1. Empenhos nº 800.003 e 800.143 de 2015 referentes a natureza de despesa 

33903916 - manutenção e conservação de bens imóveis, totalizando R$ 11.598,00. 
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4.5.1.2. Empenhos nºs 800.017 e 800.066 de 2015 referentes a natureza de despesa 

33903958 - serviços de telecomunicações, totalizando R$ 25.708,79. 

4.5.1.3. Empenhos nºs 800.100 e 800.151 de 2015 referentes a natureza de despesa  

33903983 - serviços de cópias e reprodução de documentos, totalizando R$ 13.687,00. 

4.5.1.4. Empenhos nºs 800.010, 800.024 e 800.054 de 2016 referentes a natureza de 

despesa 33903917 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, totalizando 

R$ 22.579,00. 

Manifestação da Unidade:  “_ 

Item 4.5.1.1: referente aos empenhos nºs 800.003 e 800.143 de 2015, se referem a aquisição 

de grades e portas do bloco dos laboratórios, onde a empresa contratada da obra não 

terminou o serviço e para evitarmos furtos e arrombamentos tivemos que reforçar a 

segurança, com isso a contratação  de serviços de chaveiros e seralhereiro para fechar e dar 

segurança ao bloco 

Item 4.5.1.2: O Empenho nº 800.017 refere-se a pagamento de serviços de telefonia Móvel, e 

como explicado no processo, 23190004094-2015-96, o motivo de não conseguirmos 

registrar o contrato do pregão realizado em 2013, e a necessidade de sua utilização, foi 

utilizado a dispensa de licitação e reforçado este empenho para pagamentos de faturas que 

vieram a vencer. 

Item 4.5.1.3: O Empenho nº 800.100 nº 800.155, referente a reprografia, copias, por não 

encontrar atas vigentes, e a necessidade de copia de documentos tais como PROVAS, 

utilizamos a empresa que presta serviço de reprografia dentro da escola, e o valor ultrapassa 

o limite pela necessidade dos serviços que são prestados. 
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Item 4.5.1.4: Empenhos nºs 800.010, 800.024 e 800.054 de 2016, são empenhos 

emergenciais, onde não encontramos atas vigentes no momento da contratação do serviço, e 

necessitávamos dos serviços de manutenção da escola e como demonstrado nos processos, 

os mesmo são vantajosos em relação as atas.  

Análise da AUDIN: Os casos de dispensa de licitação em função do valor 

do objeto licitado, previstos à primeira vista nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, 

encerram previsão taxativa, sem nenhum conteúdo variável ou passível de interpretação, 

precedendo, portanto, a edição de ato tipicamente vinculado. O caso mais grave refere-se ao 

empenho nº 800.017 que trata de pagamento de serviços de telefonia móvel. Foi utilizado o 

procedimento no processo para pagar parcelas remanescentes das faturas, visto que foi 

ocasionado um erro durante a execução do processo que inviabilizou o empenho ordinário 

no ano seguinte. O erro persistiu até o início desse ano, mesmo tendo orientações do fiscal 

de contrato para rescisão contratual. Apesar de  justificar a extrapolação do limite, a unidade 

gestora deverá adotar medidas de planejamento e prorrogação tempestiva de contratos 

vincendos. Com isso, fica mantida a constatação para processos futuros, pois quem ordenar 

despesa pública sem a observância do prévio procedimento licitatório, quando este for 

exigível, poderá ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, sem prejuízo da 

multa pecuniária a que se referem os artigos 71, inciso VIII, da Constituição Federal. 

Recomendação: Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus, 

utilizando-se de dispensa para os casos excepcionais e permitidos. 

 

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 
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Constatação 6.1. Utilização de recursos de taxa de bancada com despesas vedadas pelo  

artigo 26 inciso VIII  letra D da Resolução Consup 11/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.023459.2015-81

  

Projeto de extensão Proex Edital 55/2015: 

● Seleção do Projeto do CPF: ***.430.771-** 

compra de lanches conforme cupom fiscal n. 

152604 pg. 537. 

● Seleção do Projeto do CPF: ***.170.181-** 

compra de refrigerantes conforme cupom fiscal 

n. 000045215  e compra de salgados conforme 

Cupom fiscal com número ilegível no valor de 

R$ 180,00 pg 581; 

Manifestação da Unidade:  “em relação ao Projeto do CPF: ***.430.771- 

** compra de lanches conforme cupom fiscal n. 152604 pg. 537, foi verificado junto a 

coordenadora do projeto e esse refere-se a aquisição de bens alimentícios para 

confraternização o projeto, cabe salientar que o mesmo foi aprovado pela coordenação de 

extensão, cabendo este fazer parte do projeto, conforme folha 532 ações planejadas do 

projeto. 

Em relação ao Projeto do CPF: ***.170.181-** compra de refrigerantes 

conforme cupom fiscal n. 000045215  e compra de salgados conforme Cupom fiscal com 

número ilegível no valor de R$ 180,00 pg 581, o mesmo consta no detalhamento do projeto 

ações realizadas alimentação na pagina 577, e conforme edital as ações são detalhadas na 

inscrição do projeto.” 

Análise da AUDIN: A manifestação do campus não elide a constatação. 

No item 9.1 do edital são listados os critérios que serão analisados pela comissão avaliadora 
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de projetos como: efetiva participação da comunidade externa no projeto, originalidade e 

viabilidade técnica e financeira da proposta entre outros, ou seja, a aprovação da comissão 

está condicionadas apenas àqueles critérios definidos em edital. No art. 26, inciso VIII da  

Resolução Consup 11/2015 relaciona as situações ou gastos vedados para utilizado com a 

taxa de bancada,: “d) Despesas com alimentação e bebidas de qualquer natureza”, não 

havendo exceções.   

Recomendação 1: Orientar  aos que fazem jus ao adicional de bancada, ou 

qualquer tipo de auxilio financeiro com a finalidade de financiar qualquer projeto de 

extensão, quanto às vedações da Resolução Consup 11/2015.  

Recomendação 2: Providenciar a restituição ao erário, através de GRU, 

dos valores referentes à aquisição de produtos vedados pela Resolução CONSUP 11/2015. 

 

Constatação 6.2. Ausência da apresentação da ficha de frequência mensal do bolsista, 

contrariando a Resolução Consup 035/2013 art. 37 inciso 1.  

 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.023459.2015-

81 

Edital de extensão 55/2015 pg. 19 a 21: 

Referente ao pagamento de todos os meses de todos os 

bolsistas. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que o controle da frequência é 

verificado com setor de assistência ao educando, onde verifica-se a anuência de pendência, e 

após isso é autorizado o DAP a efetuar os pagamentos das bolsas.  
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Análise da AUDIN: O artigo 37 a resolução Consup 35/2013 estabelece 

que: 

Art. 37. Para a remuneração mensal do bolsista deverão ser observados os 

seguintes procedimentos:  

I - entrega da ficha de frequência mensal pelo coordenador do projeto, até o quarto 

dia útil do mês subsequente, à Coordenação de Extensão;  

II - encaminhamento da referida frequência da Coordenação de Extensão 

para a Pró-Reitoria de Extensão e desta à Pró-Reitoria de Administração.  

 

A manifestação da unidade não elide a constatação, visto que as fichas de frequências 

deveriam estar anexas ao processo, sendo esse um requisito explícito para o pagamento ao 

bolsista. A correta formalização dos processos tem por fim garantir a integridade da 

documentação, a compreensão do histórico do processo e o correto acompanhamento da 

execução física e financeira.   

Recomendação 1: Abster-se de efetuar pagamento a bolsista sem 

apresentação da ficha de frequência. 

Recomendação 2: Apresentar a esta Audin as fichas de frequência 

referentes a todos bolsista e todos os meses deste edital.  

Recomendação 3: Criar rotina/procedimento/check list a fim de levantar 

todos os documentos antes do envio da autorização para pagamento das bolsas ao setor 

responsável. 

 

Constatação 6.3. Ausência de até 03 (três) orçamentos com data, e que comprovem o 

cumprimento do princípio da economicidade,  contrariando o art. 23  Resolução Consup 

11/2015.  

Processo n. º Descrição 
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➢ 23190.023459.2015-

81 

Edital de extensão Proex 55/2015: 

Todas as despesas executadas com taxa de bancada 

concedida pelo edital. 

Manifestação da Unidade:  “Em relação a estar em consonância do art. 23 

Resolução Consup 11/2015, não conseguimos localizar, mas nem mesmo o edital 55/2015 

em anexo no processo, não faz menção e ao mesmo tempo não foi solicitado aos que foram 

gratificados com a taxa, mas sim antecipadamente foi disponibilizado para aprovação dos 

coordenadores o orçamento com os valores e produtos a serem adquiridos.   __” 

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

Referente a não localização do art. 23 da resolução 11/2015 o mesmo segue transcrito 

abaixo: 

O  beneficiário  deve  seguir  o  princípio  da  economia  de  recurso,  através  do 

menor  preço,  efetuando  pesquisa  de  mercado  em  no  mínimo  3  (três) 

estabelecimentos,  observados  os  princípios  da  impessoalidade,  moralidade  e 

economicidade, objetivando o melhor aproveitamento possível do dinheiro 

público. 

 

Esse artigo vem a garantir o cumprimento do princípio constitucional da economicidade, 

visto que a administração pública deve sempre buscar a proposta mais vantajosa. 

Recomendação 1: Orientar a todos beneficiários do Programa de 

Valorização das Atividades  de  Pesquisa  e  Extensão (Resolução 11/2015) - a realizar 

pesquisa de mercado antes da aquisição de qualquer material ou serviço, em observância ao 

princípio da economicidade. 

Recomendação 2: Criar rotina/procedimento/ check list, junto com a 

PROEX,  sobre as obrigações contidas no PVPE, aos extensionistas recém selecionados.  
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Constatação 6.4. Fragilidade na prestação de contas da taxa de bancada, em desacordo à 

artigo 29 da Resolução Consup 11/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.023459.2015-

81 

Edital de extensão Proex n. 55/2015, cupom fiscais 

ilegíveis anexados a prestação de contas: 

● Seleção do Projeto do CPF: ***.170.181-** 

Cupons Fiscais no valor de R$ 180,00 e no valor 

de R$ 20,46 pg 580.  

Manifestação da Unidade:  “_foi solicitado a responsavel pelo projeto o 

cupom original para anexar no processo. 

Análise da AUDIN: Conforme art. 29 da Resolução n. 11/2015:  

Art. 29.  Não serão aceitos documentos que apresentem emendas ou 

rasuras que prejudiquem a clareza de seu conteúdo.  

Na manifestação a unidade informa que foi solicitado ao responsável o 

documento legível, diante da ausência da apresentação deste, manteremos a constatação. 

Recomendação 1:  Orientar os beneficiados com o auxílio, a apresentarem 

apenas documentos válidos na prestação de contas. 

Recomendação 2: Solicitar a substituição dos documentos ilegíveis 

anexados na prestação de contas por segundas vias ou documentos legíveis, bem como 

enviar cópia do comprovante para compor os papéis de trabalhos desta AUDIN. 
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Constatação 6.5. Ausência de documentação comprobatória de compensação das horas 

trabalhadas em conflito com as atividades regulares do IFMT,  em desacordo com o art. 15 e  

art. 35 inciso IX  da  Resolução Consup 35/2013.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.023459.2015-

81 

Edital de extensão Proex 55/2015: 

CPF Nº ***.434.071-** 

Manifestação da Unidade:  “A comprovação de compensação de horas, 

se da ao crivo do coordenador, e chefe do setor onde os mesmo dão ciência e autorizam o 

pesquisador a realizar suas tarefas, sempre em horários aos que não choquem com os de 

atividades da sua carga horária de sala de aula __” 

Análise da AUDIN: Conforme caput do art. 35: 

Art. 35. Os estudantes e servidores do IFMT poderão se candidatar 

a uma única bolsa de extensão, para o que será necessário 

comprovar: 

(...) 

Inciso IX. No caso de servidor técnico administrativo, mediante 

anuência do chefe imediato e em compatibilidade com as 

atividades já desenvolvidas. 

De acordo com a transcrição do caput, é permitida a participação de servidores em 

atividades de extensão, porém, no inciso IX, existe uma restrição quanto a essa participação, 

que é a anuência do chefe imediato em compatibilidade com as atividades exercidas, ou seja, 

a compatibilidade é uma condição somada a primeira condição, não devemos analisá-las 

separadamente, uma não vale sem a outra. Para o cumprimento do projeto de extensão, foi 
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concedida uma bolsa cujo pagamento o foi dividido em 06 (seis) parcelas de R$600,00 

(seiscentos reais) cada. 

De acordo com a consulta no sistema SIAPE foi comprovado que a carga horária regular do 

servidor é de 40 horas semanais. Conforme o sistema SCDP onde foram localizadas 04 

(quatro) viagens para execução dos projetos de extensão: PCDP nº 2005/15 de 05 a 

09/10/2015 - 2006/15 de 13/10 a 16/10/2015 - 2664/15 23/11 a 24/11/2015- 2666/15, de 

16/11/2015 a 16/11/2015, todos dias úteis. Não foram localizados no processo documentos 

que comprovem a anuência do chefe, e a forma de compensação das 120 horas ( 1ª viagem 5 

dias, 2ª viagem 4 dias, 3ª viagem 2 dias e quarta viagem 4 dias, multiplicando por 8 horas 

diárias) empregadas nas viagens para realização do projeto de extensão, conflitando assim 

com horários de trabalho regular no desenvolvimento das atividades de Técnico de 

Tecnologia da Informação no campus. 

Recomendação 1: Criar documento padrão para anuência da chefia 

imediata quanto à autorização para desenvolvimento de projetos em horários conflitantes 

com os da atividade normal do cargo. 

Recomendação 2: Implantar controle para compensação das horas 

empregadas nos projetos quando conflitarem com a atividade normal do cargo. 

Recomendação 3: Encaminhar a esta Audin documentos que 

comprovem a compensação das 120 horas utilizadas para execução dos projetos de extensão, 

conflitantes com a atividade normal do cargo.  

Recomendação 4: Encaminhar a esta Audin documento que comprove a 

anuência do chefe imediato para o desenvolvimento das atividades de extensão em horários 

conflitantes com a atividade normal da função.  
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Constatação 6.6. Ausência de assinatura do termo de compromisso dos bolsistas e 

coordenadores de extensão, em desacordo com os arts. 19, art.24 e art. 36 parágrafo 1º  da 

Resolução Consup 35/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.023459.2015-81 Edital de extensão 55/2015. 

Todas as bolsas concedidas para bolsistas e 

coordenador pelo edital. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação do campus. 

Análise da AUDIN: Conforme Regulamento para o programa 

institucional de incentivo à extensão - Proinex Resolução Consup 35/2013: 

Art. 19º - “Compete ao estudante bolsista de Extensão”:  

“VI- assinar Termo de Compromisso;” 

Art. 24:  Todo  servidor  e  estudante  que  participar  do  Programa Institucional  

de  Incentivo  à  Extensão  deverá,  antes  de  iniciar  suas atividades, assinar o 

Termo de Compromisso em formulário padronizado, fornecido pelo 

Coordenador de Extensão do campus. 

“I- O Termo  de Compromisso  deverá ser assinado  em 02  (duas) vias, ficando 

a primeira em poder do bolsista e a segunda com a Coordenação de Extensão”. 

 

Conforme Regulamento das atividades de extensão Resolução Consup  35/2013: 

Art. 36. A remuneração paga aos servidores e estudantes do IFMT por meio do 

Programa de Bolsas de Extensão será conforme os limites estabelecidos nos 

Anexos II e III, respectivamente, desta Resolução: 

§1o O servidor ou estudante contemplado com bolsa de extensão deverá assinar 

Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme Anexo V desta 

Resolução.  

Recomendação: Abster-se de iniciar as atividades de extensão sem a 

assinatura prévia do termo de compromisso. 
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7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 7.1.  Ausência dos relatórios de acompanhamento do fiscal do contrato, em 

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

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.006608.2015-48 Contrato n.º 10/2014. Serviço de vigilância patrimonial 

ostensiva não armada (diurno e noturno).  

➢ 23190.003872/2015-56 Contrato n.03/2013.   Serviço de limpeza. 

➢ 23190.000883.2015-58 Contrato n° 38/2009. Serviço de vigilância patrimonial 

ostensiva não armada e armada (diurno e noturno).  

➢ 23190.007111/2015-47 Contrato n° 02/2015. Serviço de motorista.  

Manifestação da Unidade:  “Atualmente a Coordenação de Contratos 

conta com apenas uma servidor que além de sua atribuição nesta unidade é membro da 

Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Conselheiro 

no CONSUP e devido ao acúmulo de atribuições está tendo dificuldade em se estabelecer 

um procedimento de acompanhamento preventivo das intercorrências contratuais. 

Atualmente o acompanhamento é realizado aos fiscais nomeados que necessitam de um 

treinamento. Recentemente o DAP se reuniu com objetivo de implementar procedimentos 

operacionais e fluxos processuais de rotina que irão auxiliar a minimizar a falta de 

acompanhamento das intercorrências contratuais e irão possibilitar um treinamento e 

acompanhamento contínuo junto aos fiscais nomeados.” 

Análise da AUDIN: A exigência legal é de que haja por parte da 

administração um representante designado como fiscal de contrato, e desta forma registre se 
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os serviços contratados estão em conformidade com o contrato. A adoção dos acordos de 

níveis de serviço pode servir para fins de registro da verificação da conformidade da 

execução com o estabelecido no contrato, servindo também como prova e embasamento nos 

casos de  glosa da nota fiscal e de aplicação de sanções.  

Recomendação:  Adotar rotinas de procedimento, utilizar check lists e 

implementar os acordos de níveis de serviço conforme previstos em edital. 

 

Constatação 7.2. Ausência de comprovantes de cursos de treinamentos e reciclagens dos 

funcionários que prestam serviços de vigilância, contrariando o art.34 ,§ 5°, c, 5, da IN 

02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.006608.2015-48 Contrato n.º 10/2014. Serviço de vigilância patrimonial 

ostensiva não armada (diurno e noturno).  

Ausência de cursos de reciclagens dos seguintes 

colaboradores:  R.C.C .; S.M.B.; R.F.C.S.  

Os certificados constantes nas páginas: 80, 97 e 134 

dos colabores acima venceram respectivamente em: 

14/01/16; 21/06/16; 04/09/15.  

Manifestação da Unidade:  “Os referidos certificados foram solicitados 

informalmente  a empresa no ato de entrega da Ordem de Serviço que cumpriu parcialmente 

a exigência. O Departamento está elaborando até o dia 16.09.2016 um manual de 

procedimentos e rotina de processos onde será inclusa a exigência periódica dos referidos 

certificados” 
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Análise da AUDIN: A administração deverá exigir do contratado que 

apresente os certificados dos cursos de treinamentos e reciclagens dos vigilantes, que 

constam como obrigatórios por lei/contrato.  

Recomendação: Adotar check list e rotinas para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento dos cursos de reciclagens dos vigilantes . 

Constatação 7.3. Ausência de depósito em conta vinculada, contrariando o art.19-A ,I e art 

36 § 7º, IN 02/2008.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.006608.2015-48 Contrato n.º 10/2014. Serviço de vigilância patrimonial 

ostensiva não armada (diurno e noturno).  

➢ 23190.003972/2015-56 Contrato 03/2013 - Serviço Continuado de Limpeza 

➢ 23190.007111/2015-47 Contrato 02/2015- Serviço Continuado de Motorista 

Manifestação da Unidade:  “O campus ainda não realizou a abertura de 

conta vinculada, estamos providenciando a sua abertura para podermos trabalhar com ela__” 

Análise da AUDIN: A conta vinculada deve ser providenciada e 

administrada pelo IFMT como mais uma ferramenta para evitar futura responsabilização 

solidária por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados nos 

termos da Súmula nº 331 do TST.  Essas exigências estão previstas em Edital e nos contratos 

n. 10/2014, 03/2013 e 02/2015 e, portanto, devem ser cumpridas. 

Recomendação: Providenciar abertura de conta vinculada, realizar os 

depósitos conforme previsões contratuais, e anexar os comprovantes no processo. 
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Constatação 7.4. Garantia de execução de contrato com validade vencida, contrariando 

art.19-A, I,  IN SLTI 06/2013 e a cláusula XI, a, do contrato n°10/2014.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.006608.2015-48 Contrato n.º 10/2014. Serviço de vigilância patrimonial 

ostensiva não armada (diurno e noturno).  

Certificado de garantia constante no processo  vencido 

em 16/03/2016, página 66. Sendo que a vigência do 

contrato é 15/12/2016 conforme termo aditivo 01 , pág. 

175. 

Manifestação da Unidade:  “O Departamento está elaborando até o dia 

16.09.2016 um manual de procedimentos e rotina de processos onde constará uma rotina de 

acompanhamento da validade das garantias contratuais por parte da Coordenação de 

Contratos de modo a evitar tal falha ” 

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

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

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

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

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

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

exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras". No caso de 

contrato cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza contínua, o artigo 19, XIX, “a”, 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG, alterada pela IN nº 06/2013, estabelece que o edital 

deve prever que a contratada deverá apresentar comprovante de prestação da garantia no 

prazo máximo de 10 dias úteis a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual 

período. O edital deverá estabelecer, ainda, que a inobservância do prazo de apresentação do 
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comprovante de garantia acarreta a imposição de multa de 0,07% do valor do contrato por 

dia de atraso, observado o máximo de 2%, e o atraso superior a 25 dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do contrato com fundamento no artigo 78, I e II, da Lei 

nº 8.666/93, tudo conforme artigo 19, XIX, “e” e “f”.  A manifestação da Unidade não elide 

a constatação, uma vez que o Gestor não demonstrou as notificações, ou a efetiva realização 

da atualização do prazo e valor da garantia do contrato.  

Recomendação 1: Anexar ao processo 23190.006608.2015-48 

comprovante da atualização do valor e prazo da garantia. 

Recomendação 2: Adotar check list e rotinas para o controle da data de 

validade do certificado de garantia. 

 

Constatação 7.5. Impropriedades referentes ao pagamento de verbas trabalhistas e 

previdenciárias, bem como benefícios dos funcionários terceirizados, em desacordo com o 

artigo 34, § 5º, da IN 02/2008 MPOG, conforme planilhas anexas. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.003975/2015-90 Serviço Continuado de Limpeza - Contrato 03/2013: 

Ausência de comprovante de pagamento de salários dos 

funcionários, em desacordo com o art. 34, § 5º, inciso I, 

alínea c, item 3, da IN SLTI/MPOG nº 02/2008: 

➢      Nota Fiscal nº 133 (ref. mês 12/2015); 

➢  Nota Fiscal n.º  134  (ref. mês 01/2016). 

Ausência de pagamento de auxilio alimentação dos 

funcionários, em desacordo ao art. 3°, inciso XXVI,  da 
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IN SLTI/MPOG nº 06/2013: 

-  NF 133, 134, 147, 159, 172. 

Ausência da folha de frequência dos funcionários: 

➢  NF 133, 134, 147, 159, 172. 

➢ 23190.001270.2015-38 Contrato n.º 10/2014. Serviço de vigilância patrimonial 

ostensiva não armada (diurno e noturno).  

Ausência da folha de frequência dos funcionários:  

➢ NF 3833.(ref. mês 09/2015).  

➢ 23190.000883.2015-58 Contrato n° 38/2009. Serviço de vigilância patrimonial 

ostensiva não armada e armada (diurno e noturno).  

Ausência da folha de frequência dos funcionários: 

J.H.S.E  

➢ NF 2670(ref. mês 09/2014). 

Manifestação da Unidade:  “Atualmente quando verificada a ausência de 

algum dos documentos obrigatórios para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 

de modo que se possibilite o ateste da Nota Fiscal é lançada uma pendência junto ao 

processo e notificada a empresa para que regularize. Contudo alguns dos contratados não 

atenderam a solicitação da Coordenação de Contratos e estão sendo notificados novamente e 

se não atenderem incorrerão nas penalidades cabíveis. Ressalte-se que a retenção de 

pagamento nesse caso não é aconselhada e poderá gerar inclusive a demora no aporte 

financeiro e a ocorrência de multa na ocasião da retenção dos tributos lançados na Nota 

Fiscal.” 

Análise da AUDIN: É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o 

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 
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administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 

8.666/1993. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, 

que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, 

orienta no § 5º do art. 34 que na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e 

sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

“I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas: 

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

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

2013) 

... 

3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 

bancários; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

... 

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado 

às Unidades que “fiscalizem os contratos de prestação de serviços, em especial no que diz 

respeito à regularidade fiscal e a obrigatoriedade de a contratada arcar com todas as despesas 

decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo constar, ainda, 

dos respectivos processos de pagamento, os comprovantes de recolhimento dos 

correspondentes encargos sociais (INSS e FGTS), de modo a evitar a responsabilização 

subsidiaria dos entes públicos (Acórdão 2254/2008 Plenário)”. 

Com relação à comprovação de pagamento de salários por meio de 

depósito bancário, comprovado o atraso no pagamento, deverá adotar providências nos 
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termos do art. 34-A da IN MPOG 02/2008, que determina que o descumprimento das 

obrigações trabalhistas poderá ensejar a rescisão contratual, podendo a Administração 

conceder prazo para a regularização dos pagamentos quando não identificar má-fé ou 

incapacidade da empresa. 

Quanto ao controle da frequência dos funcionários, o recomendado é que 

ocorra por folha de frequência individual (caso não haja relógio ponto), mas se desejar fazê-

lo por folha coletiva deve atentar para que no documento conste a identificação de cada 

funcionário e seu respectivo horário de trabalho.  As folhas de frequência devem ser 

conferidas e assinadas pelo encarregado ou chefe da contratada. 

Recomendação 1: Incluir nos editais e contratos as seguintes cláusulas, a 

fim de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme dispõe a IN MPOG 

02/2008: obrigatoriedade de garantia (art. 19, XIX, “b”, 4) e disposição que caracterize o 

descumprimento de obrigações trabalhistas como falta grave, sujeita à rescisão contratual 

(art. 19, XXVI). 

Recomendação 2: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas. 

Recomendação 3: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

do cumprimento das obrigações trabalhistas em prazo determinado, imediatamente após a 

identificação das irregularidades no cumprimento de tais obrigações, quando não identificar 

má-fé ou incapacidade da empresa. 

 

Constatação 7.6. Ausência de comprovação de execução dos serviços, contrariando o art. 

63 da Lei 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23190.006601.2015-26 Contrato n.º -07/2014. Manutenção de Elevador.  Não 

consta dos processos de pagamentos o registro de visita 

técnica do fornecedor, do tipo de manutenção ocorrida 

ou abertura de chamado para manutenção mensal. 

Manifestação da Unidade: “As fichas de manutenção se encontravam 

arquivadas em separado do processo de execução contratual e ateste de notas. Segue em 

anexo os referidos comprovantes para que seja excluída a referida constatação” 

Análise da AUDIN: Ao analisar as fichas de manutenção (Ordens de 

Serviços) enviadas e os pagamentos referentes à manutenção de elevador constantes do 

SIAFI e Tesouro Gerencial, verificamos que não foram encaminhadas as Ordens de Serviços 

referentes a alguns dos pagamentos realizados, conforme segue: 

Ordem 

Bancária 

nº 

Data  Valor Referente 

Nota 

Fiscal  

Referente 

mês 

Ordem de 

Serviço nº 

800328 25/03/14 1.163,05 NF 7792 01/2014 Não 

encaminhada 

800329 25/03/14 1.163,05 NF 7793 02/2014 Não 

encaminhada 

800330 25/03/14 1.163,05 NF7631 03/2014 Não 

encaminhada 

800418 08/05/14 1.163,05 NF 7831 04/2014 748578 

800673 25/06/14 1.163,05 NF 8029 05/2014 Não 

encaminhada 

801539 03/09/14 1.163,05 NF 8916 06/2014 Não 

encaminhada 

801540 03/09/14 1.163,05 NF 8917 07/2014 Não 

encaminhada 
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801541 03/09/14 1.163,05 NF 8918 08/2014 Não 

encaminhada 

801681 03/10/14 1.163,05 NF 8945 09/2014 750659 

802199 06/11/14 1.163,05 NF 9170 10/2014 Não 

encaminhada 

802614 31/12/14 1.163,05 9403 11/2014 Não 

encaminhada 

800631 05/06/15 1.163,05 9626 12/2014 753849 

802615 31/12/14 94,60 9483 (ref. 

Módulo 

MPC4L) 

12/2014 Não localizada 

800632 05/06/14 1.163,05 9868 01/2015 Não 

encaminhada 

800135 19/03/15 1.163,05 10115 02/2015 Não 

encaminhada 

800888 03/07/15 1.163,05 10369 03/2015 755260 

800916 23/07/15 1.163,05 10620 04/2015 755771 

800917 23/07/15 1.163,05 10871 05/2015 756269 

800918 23/07/15 1.163,05 11108 06/2015 Não 

encaminhada 

N/C N/C N/C N/C 07/2015 Não 

encaminhada 

N/C N/C N/C N/C 08/2015 757292 

N/C N/C N/C N/C 09/2015 Não 

encaminhada 

N/C N/C N/C N/C 10/2015 Não 

encaminhada 

800075 15/01/16 1.261,94 12589 11/2015 759369 
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800578 10/05/16 1.261,94 13546 12/2015 Não 

encaminhada 

800581 10/05/16 1.261,94 13547 01/2016 760321 

800582 10/05/16 1.261,94 13548 02/2016 760840 

800602 20/05/16 1.261,94 13549 03/2016 Não 

encaminhada 

801312 27/07/16 1.261,94 014042 04/2016 Não 

encaminhada 

801311 27/07/16 1.261,94 014066 05/2016 762419 

N/C N/C 1.261,94 N/C 06/2016 762969 

N/C N/C 1.261,94 N/C 07/2016 763529 

*N/C = Não consta (Não foi localizado) 

Diante deste fato, é necessário que o campus realize o levantamento de 

quais foram os serviços efetivamente realizados, anexando os comprovantes da prestação 

dos serviços no processo, a fim de comprovar a regularidade de todos os pagamentos 

realizados.  

Recomendação: Realizar o levantamento de quais foram os serviços 

efetivamente realizados desde o início da vigência do contrato, anexando os comprovantes 

da prestação dos serviços no processo, a fim de comprovar a regularidade de todos os 

pagamentos realizados.  

 

Constatação 7.7. Ausência de especificações no contrato, contrariando Inciso I do Art. 55 

da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23190.006601.2015-26 Contrato n.º 07/2014. Manutenção de Elevador.  No 

teor do contrato não consta se a manutenção será 

preventiva e/ou corretiva, sendo que no extrato da 

publicação há essa especificação. E ainda, se o valor 

mensal será pago independente de visita técnica ou de 

efetiva manutenção. 

Manifestação da Unidade:  “A manutenção realizada atualmente é a 

preventiva, nos termos do que determinam as normas de segurança em face a equipamentos 

de transporte de pessoas, sendo que esta unidade avaliou desnecessária a referida observação 

quando no momento da contratação. Contudo acatamos integralmente a referida 

recomendação e passaremos a constar expressamente o modelo de serviço a ser prestado 

pela contratada. ” 

Análise da AUDIN: O artigo 54, § 1º, da Lei 8.666/93, dispõe que os 

contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, 

expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, 

em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Conforme o § 

2º do artigo 54 da mesma lei, no caso de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, os 

contratos devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Por 

fim, o artigo 55 da lei de licitação estabelece que: 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

(...) 

Recomendação: Realizar aditivo ao Contrato n.º 07/2014, a fim de 

especificar adequadamente o objeto do contrato e os serviços a serem realizados pela 

contratada. 
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Constatação 7.8. Ausência de revisão das planilhas de repactuação e aditivo contratual para 

correção dos itens apontados no Relatório de Auditoria nº 20/2015 e realização de glosa dos 

valores indevidamente pagos à contratada, contrariando o artigo 36, § 6º, da IN 02/2008.   

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.003972/2015-56 Contrato n.º -03/2013. Serviço de Limpeza.  Foi 

realizada revisão dos valores a pagar à contratada 

retroativo ao pedido de repactuação 2015, conforme 

Termo Aditivo assinado em outubro/2015,  entretanto 

não foi efetuado levantamento dos valores pagos a 

maior para o abatimento. Esses pagamentos a maior já 

foram constatados no Relatório de Auditoria n.º 

20/2015 do campus.  

Manifestação da Unidade:  “Acatamos a recomendação, abrimos o 

processo n. 23190.025965.2016-96 , e notificamos a contratada para se manifestar sobre a 

referida ocorrência, para posteriormente realizarmos a glosa dos valores pagos a mais no 

período” 

Análise da AUDIN: O campus não apresentou os documentos que 

demonstrem as providências citadas na manifestação da unidade. O Relatório de Auditoria 

nº 20/2015 apontou impropriedades referentes à repactuação e aditivo ao Contrato nº 

03/2013, sendo necessária a apuração, e devolução ao erário, dos valores pagos 

indevidamente à contratada, sob pena, inclusive, de apuração de responsabilidade. 

Recomendação 1: Revisar as planilhas de repactuação e aditivo contratual 

para correção dos itens apontados no Relatório de Auditoria nº 20/2015. 

Recomendação 2: Realizar procedimentos necessários para realização de 

glosa dos valores indevidamente pagos à contratada, contrariando o artigo 36, § 6º, da IN 
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02/2008, referentes às constatações feitas no Relatório de Auditoria 20/2015 quanto ao 

Contrato nº 03/2013. 

Recomendação 3: Proceder à apuração de responsabilidade caso não 

sejam feitos o levantamento e os procedimentos necessários para realização de glosa dos 

valores pagos indevidamente. 

 

Constatação 7.9. Ausência de termo de referência, com indicação do objeto de forma 

precisa e clara, conforme artigo 9º, I, do Decreto 5.450/2005. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.028631/2015-

93 

Projetos de Engenharia - cabeamento estruturado e bloco 

de salas dos professores. Foi feita adesão à Ata de 

Registro de Preços do Pregão nº 103/2013 da UASG 

153063. Todavia, não foi localizado o termo de 

referência constando a demanda do campus nem o plano 

de necessidades que deu origem à contratação do serviço 

de engenharia.  

Manifestação da Unidade: “O termo de referencia foi anexado na 

abertura de um novo processo, por isso não estava no processo original, mas nos ja temos e 

já anexamos ao processo._” 

Análise da AUDIN: O Ofício Circular nº 

33/2011/CGInf/DDR/SETEC/MEC estabelece a necessidade de estudo prévio de 

necessidades, com a finalidade de adequar a infraestrutura física que será edificada aos 

objetivos a serem atingidos pelo uso da edificação. Acrescente-se que, antes de realizada a 
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contratação, por qualquer modalidade ou ainda que se trate de 

dispensa/inexigibilidade/adesão a ata de registro de preços, é necessário definir quais os 

projetos a serem elaborados, de acordo com o estudo prévio de necessidades, e só a partir 

dessa definição é que se buscará uma ata que se adeque às necessidades da instituição. Além 

disso, a demonstração da vantagem e da adequação da contratação se dá por meio da 

definição prévia do objeto que será contratado, que deverá ser adequado às necessidades 

levantadas pelo contratante. É no termo de referência ou projeto básico que se demonstra 

detalhadamente a necessidade da demanda do campus, além de definir o objeto que se 

pretende contratar, o fundamento da contratação, a descrição e os requisitos da solução, os 

elementos para gestão do contrato, a estimativa dos preços, entre outros elementos 

imprescindíveis que justifiquem a contratação. O termo de referência define a adequada 

caracterização do objeto pleiteado pelo IFMT e demonstra sua exata identidade com aquele 

registrado na ata. Consta do Parecer/CONJUR/MTE/nº 134/2010 que: 

A fase inicial de um procedimento de adesão a preços já registrados coincide 

com a fase inicial - interna - de um procedimento licitatório comum. Neste 

sentido, colaciona-se trecho de autorizada doutrina, verbis: 

"Suponhamos a formalização de um processo de aquisição de um objeto (bem ou 

serviços) em que a Administração Pública MOTIVADAMENTE (sic) e 

conforme seu PLANEJAMENTO resolve fazer uma adesão a uma ARP. Os 

procedimentos iniciais da formalização processual, em geral, são os mesmos da 

elaboração de um processo licita tório para registro de preços ou uma licitação 

convencional, mas a seqüência de atos pode variar conforme a estrutura 

organizacional de cada instituição. Porém, como estamos descrevendo um roteiro 

seria esta seqüência dos documentos que entendemos que devam constar nos 

autos de um processo de adesão: 

1. Documento inicial - Como todo processo de aquisição, deverá ser iniciado 

com um documento de solicitação/requisição do objeto, devidamente assinado 
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pelo responsável/requisitante contendo as devidas justificativas da sua 

necessidade, conforme o seu planejamento. 

(. .. ) 

2. Projeto Básico - PB ou Termo de Referência - TR: necessidade de descrição 

do objeto - especificação e detalhamento, lembrando que tais documentos 

deverão ser aprovados pela autoridade competente, conforme sua estrutura 

organizacional.” 

Ademais, o artigo 14 da Lei 8.666/93 determina que nenhuma compra será 

feita sem a adequada caracterização de seu objeto. 

Tendo em vista que o campus não apresentou o documento citado na 

manifestação, a constatação será mantida. 

Recomendação 1: Abster-se de realizar aquisições de bens e serviços, 

mesmo que por meio de adesão a ata de registro de preços, sem que seja realizada a 

caracterização do objeto por meio de termo de referência ou projeto básico. 

Recomendação 2: Implementar rotinas e controles a fim de que os 

processos de aquisição de bens e serviços sejam instruídos com todos os documentos 

necessários, inclusive o termo de referência ou projeto básico.  

 

Constatação 7.10. Ausência de contrato, em desacordo com o artigo 15 do Decreto 

7.892/2013 e artigo 62 da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.028631/2015-

93 

Projetos de Engenharia - cabeamento estruturado e bloco 

de salas dos professores. Não foi localizado contrato ou 
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instrumento equivalente, no qual conste o objeto do 

contrato, prazos e especificidades da prestação de 

serviços ao campus. 

Manifestação da Unidade:  “Posteriormente a contratação o processo não 

foi encaminhado a Coordenação de Contratos para elaboração da minuta, acatamos a 

referida constatação, formalizamos o a minuta contratual e estamos aguardando a assinatura 

da contratada” 

Análise da AUDIN: O artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93, dispõe 

que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas 

compras de pronto pagamento, hipótese na qual não se trata o caso analisado. Deve-se 

observar, ainda, que o contrato deve conter os elementos constantes no artigo 55 da Lei 

8.666/93. 

Recomendação: Realizar contrato referente à realização de serviço de 

elaboração de projeto de engenharia - cabeamento estruturado e bloco de salas dos 

professores 

 

Constatação 7.11. Ausência de publicação resumida de contrato e de termos aditivos, 

contrariando o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.002277.2013-

13 

Contrato nº 07/2013 - Serviço de telefonia móvel e 

internet móvel. 

Manifestação da Unidade:  “Consigna-se que a assinatura do presente 

contrato se deu em 08.10.2013 com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, até 08.10.2014. 
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Logo em seguida foi formalizado termo aditivo 01/2013 alterando a razão social da empresa 

contratada de V. S.A. para T. S.A.. 

Tendo o serviço sido regularmente prestado foi requerida a renovação do 

mesmo que foi formalizada por meio do Aditivo n. 04/2014 com vigência de 09.10.2014 a 

08.10.2015. Logo após a formalização do presente termo aditivo a Coordenação de 

Contratos nos despachos 06/2014 e 03/2015, em resposta a demanda da Coordenação de 

Contabilidade, que verificou a impossibilidade de reforço do empenho para pagamento das 

faturas pendentes, informou a necessidade de cancelamento dos serviços para que fosse 

formalizada a rescisão contratual. 

Posto isso, foi autorizado pelo ordenador de despesas a realização de 

dispensa de licitação para pagamento das faturas pendentes que se realizou em 24.02.2015. 

Transcorrido o prazo, não tendo sido o serviço cancelado, sendo o serviço regularmente 

prestado, foi formalizado termo aditivo n. 05/2015 com vigência entre 09.10.2015 a 

08.10.2016 para pagamento das Notas Fiscais pendentes. 

Após o pagamento das NF's este Departamento solicitou junto a Direção 

Geral autorização para cancelamento do serviço, o que ocorreu em 26.01.2016 por meio do 

Memorando 005/2016. Com a referida autorização a Coordenação de Contratos informou o 

fiscal do contrato para que o mesmo cancelasse o serviço (o mesmo é a única pessoa 

cadastrada para tal finalidade). Em 01.02.2016 a empresa foi devidamente notificada a cerca 

da rescisão e para apresentar defesa nos termos do art. 78 da Lei 8.666/1993. Neste intervalo 

a Coordenação de Contratos não conseguiu realizar nenhuma ação junto ao Sicon pela 

divergência nos CNPJ da contratada.” 

Análise da AUDIN: Na execução desse processo, a unidade contrariou o 

parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 que assim dispõe: “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, 
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qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta 

Lei”. A publicação prévia das principais informações sobre o contrato (ou seus aditivos) 

destina-se a evitar a execução da avença sem que a sociedade tenha tido a oportunidade de 

saber o que a Administração está contratando. Nesse sentido, a Lei nº 8.666/93 é categórica 

ao dispor que a publicação é condição essencial para a eficácia do contrato. Portanto, os 

deveres contratuais não estarão em vigor até que tenha ocorrido a publicação do extrato do 

contrato ou de aditamentos na imprensa oficial, sendo os prazos contratuais contados a partir 

da data da publicação e não da data da assinatura, na forma do art. 61, parágrafo único, da 

Lei de Licitações, qualquer que seja o valor envolvido, ainda que se trate de contrato sem 

ônus. Nesse mesmo sentido caminhou a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 

Acórdãos 400/2010-TCU-Plenário, 4.016/2010-TCU-2
a
 Câmara, 1.277/2009-TCU-Plenário, 

1.782/2009-TCU-Plenário, 6.469/2009-TCU-2
a
 Câmara, 2.110/2008-TCU-Plenário, 

2.803/2008-TCU-Plenário, 3.551/2008-TCU-2
a
 Câmara, 1.248/2007-TCU-Plenário e 

2.523/2011-TCU-Plenário. No que pese a manifestação da unidade, foi verificado que 

durante a execução do contrato, não houve publicação dos extratos do contrato e de seus 

termos aditivos, sendo verificado, inclusive, nos anos seguintes a impossibilidade de 

empenhar novamente por causa do erro. Diante do fato, a gestão sucessivamente utilizou 

indevidamente o procedimento da dispensa de licitação, com base no inciso II, art. 24 da Lei 

nº 8.666/93, para realizar o empenho e o pagamento das faturas remanescentes dos serviços 

contratados, extrapolando o valor previsto para este inciso. Assim, a ausência de publicação 

do extrato do contrato ou aditivo contratual configura irregularidade, por afrontar os 

dispositivos legais sobre o tema. Importante lembrar que o não cumprimento de tal 

obrigação não vicia o contrato, nem desfaz o vínculo, mas acarreta a responsabilidade de 

quem lhe deu causa (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 

Marçal Justen Filho - p. 528 - 11ª ed.). 

Recomendação: Publicar em processos futuros o resumo do contrato, e de 

seus aditamentos, na imprensa oficial, como condição de eficácia, nos prazos previstos na 

Lei nº 8.666/93. 
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Constatação 7.12. Ausência de parecer jurídico prévio à celebração de Termo Aditivo, 

contrariando o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. 

 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.002277.2013-

13 

Contrato nº 07/2013 - Serviço de telefonia móvel e 

internet móvel. 

Manifestação da Unidade:  “O processo é de um pregão realizado pela 

reitoria, e continuamos a utilizar a empresa ganhadora, mas pelos motivos citados acima, e a 

necessidade do campus, continuamos a utilização do serviços.” 

Análise da AUDIN: Como forma de assegurar que o órgão de 

assessoramento jurídico da Entidade verifique a conformidade legal dos documentos 

elaborados pela Administração, evitando irregularidades que possam comprometer a 

viabilidade dos instrumentos por ela firmados, o art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/1993, 

determina que sejam submetidos previamente à assessoria jurídica quaisquer contratos, 

acordos, convênios ou ajustes celebrados pelos entes públicos, sendo tal determinação 

extensiva aos aditivos e aplicável também aos casos de inexigibilidade e dispensa de 

licitação. Nessa mesma linha é a jurisprudência de longa data do TCU (Acórdãos 478/2011-

TCU-1a Câmara, 787/2010-TCU-2a Câmara, 1.466/2010-TCU-Plenário, 3.014/2010-TCU-

Plenário, 5.536/2010-TCU-1a Câmara, 6.375/2009-TCU-1a Câmara, 462/2008-TCU-

Plenário, 1.866/2008-TCU-1a Câmara, 1.320/2007-TCU-2a Câmara, 170/2002-TCU-

Plenário e 87/2000-TCU-2a Câmara). Assim, configura irregularidade a ausência de 

aprovação pelo departamento jurídico da minuta de aditivo ao contrato. 
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Recomendação: Submeter à apreciação jurídica as minutas de editais de 

licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios, e seus aditivos, em consonância 

com o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. 

 

Constatação 7.13. Fragilidade no planejamento e no gerenciamento de contrato 

administrativo. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.002277.2013-

13 

➢ 23190.004094.2015-

96 

Contrato nº 07/2013 - Serviço de telefonia móvel e 

internet móvel. Foi verificado que durante a execução do 

contrato, não houve publicação dos extratos do contrato e 

de seus termos aditivos. Foi recomendada a rescisão 

contratual desde 10/10/2014 por ausência de publicação 

dos extratos, por ausência de crédito orçamentário e por 

impossibilidade de renovação do contrato em razão de 

alteração na razão social da contratada e publicação dos 

extratos via DSGP (fls. 125, 126, 129 e 149/151). No 

entanto, a prestação de serviços continuou até fevereiro 

de 2016 com pagamentos das faturas por dispensa de 

licitação, com base no inciso II do art. 24 da Lei nº 

8.666/93, desviando de sua finalidade precípua e 

extrapolando o limite estabelecido pela Lei. Tentou-se 

uma adesão com a mesma empresa, no dia 30/06/2015, 

que restou frustrada. Em 05/02/2016 foi emitido o Termo 

de Rescisão de Contrato nº 01/2016 referente ao Contrato 
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nº 07/2013, e reconhecida a sua dívida pelo Termo de 

Confissão de Dívida nº 01/2016 em 30/05/2016, ambos, 

porém, sem a assinatura da contratada. Apesar de 

notificar a contratada, não constam nos autos, outrossim, 

comprovante de recebimento da notificação, para 

eventual contestação. 

Manifestação da Unidade:  “Consigna-se que a assinatura do presente 

contrato se deu em 08.10.2013 com vigência de 12 (doze) meses, ou seja, até 08.10.2014. 

Logo em seguida foi formalizado termo aditivo 01/2013 alterando a razão social da empresa 

contratada de V. S.A. para T. S.A.. 

Tendo o serviço sido regularmente prestado foi requerida a renovação do 

mesmo que foi formalizada por meio do Aditivo n. 04/2014 com vigência de 09.10.2014 a 

08.10.2015. Logo após a formalização do presente termo aditivo a Coordenação de 

Contratos nos despachos 06/2014 e 03/2015, em resposta a demanda da Coordenação de 

Contabilidade, que verificou a impossibilidade de reforço do empenho para pagamento das 

faturas pendentes, informou a necessidade de cancelamento dos serviços para que fosse 

formalizada a rescisão contratual. 

Posto isso, foi autorizado pelo ordenador de despesas a realização de 

dispensa de licitação para pagamento das faturas pendentes que se realizou em 24.02.2015. 

Transcorrido o prazo, não tendo sido o serviço cancelado, sendo o serviço regularmente 

prestado, foi formalizado termo aditivo n. 05/2015 com vigência entre 09.10.2015 a 

08.10.2016 para pagamento das Notas Fiscais pendentes. 

Após o pagamento das NF's este Departamento solicitou junto a Direção 

Geral autorização para cancelamento do serviço, o que ocorreu em 26.01.2016 por meio do 

Memorando 005/2016. Com a referida autorização a Coordenação de Contratos informou o 

fiscal do contrato para que o mesmo cancelasse o serviço (o mesmo é a única pessoa 
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cadastrada para tal finalidade). Em 01.02.2016 a empresa foi devidamente notificada a cerca 

da rescisão e para apresentar defesa nos termos do art. 78 da Lei 8.666/1993. Neste intervalo 

a Coordenação de Contratos não conseguiu realizar nenhuma ação junto ao Sicon pela 

divergência nos CNPJ da contratada. 

Conforme dito, foi notificada a empresa com relação ao encerramento do 

contrato, mas a mesma não compareceu a unidade para assinar, apenas cancelou via 

telefone, os referidos prolongamentos de contrato, via se pela necessidade do campus em 

atendimento as mais variadas funções e a quantidade insuficiente de servidores”.  

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

Contrato nº 07/2013 e seu Termo Aditivo nº 01/2013 foram assinados no dia 08/10/2013, 

entretanto a unidade contrariou o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993, em não 

publicar o instrumento de contrato e seus aditamentos, resumidos, na imprensa oficial. 

Diante do fato, foi verificado no ano seguinte que a unidade estava impossibilitada de emitir 

os empenhos em favor da contratada, por o contrato não estar cadastrado no Sicon. 

Recomendaram a rescisão contratual, conforme Despacho nº 06/2014, de 10/10/2014, do 

Coordenador de Convênios e Contratos (fls. 125), por ausência de publicação dos extratos, e 

por ausência de crédito orçamentário, conforme Notificação 03/2015, de 20/02/2015 (fls. 

126). Foi reiterado ainda pelo Despacho nº 03/2015, de 14/04/2015 (fls. 129), sobre a 

impossibilidade de se reforçar os empenhos e para se rescindir o contrato. Tentou-se uma 

adesão com a mesma empresa, no dia 30/06/2015, que restou frustrada. Apesar dos erros e 

problemas ocorridos desde outubro de 2013, a gestão firmou termos aditivos de prazo, 

conforme Termo Aditivo nº 04 de 09/10/14 (fls. 123/124) e Termo Aditivo nº 05 de 

08/10/2015, sem prévia apreciação jurídica. A gestão, ainda, sucessivamente utilizou 

indevidamente o procedimento da dispensa de licitação, com base no inciso II do art. 24 da 

Lei nº 8.666/93, para realizar o empenho e o pagamento das faturas remanescentes dos 

serviços contratados, extrapolando, inclusive, o valor previsto para este inciso, mantendo-os 

até fevereiro de 2016 (conforme Constatação 4.5.1). Em 05/02/2016 foi emitido o Termo de 
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Rescisão de Contrato nº 01/2016 referente ao Contrato nº 07/2013, e reconhecida a sua 

dívida pelo Termo de Confissão de Dívida nº 01/2016 em 30/05/2016, ambos, porém, sem a 

assinatura da contratada. Apesar da unidade informar que a empresa não compareceu para 

assinar o Termo de Rescisão, cancelando apenas por telefone, os servidores poderiam ter 

encaminhado os documentos via postal, com aviso de recebimento. 

Recomendação 1: Capacitar os servidores sobre fiscalização e 

gerenciamento de contratos administrativos. 

Recomendação 2: Aprimorar os controles internos referentes à 

fiscalização de contratos administrativos, adotando rotinas e checklists, a fim de evitar 

falhas. 

 

Constatação 7.14. Pagamento de serviços mensais não previstos em contrato, em desacordo 

com o artigo 63 da Lei 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23190.005140.2015-

74 

Contrato nº 01/2012 - Serviço de telefonia e internet. Foi 

verificado o lançamento nas faturas nº 1604.000084622 e 

1605.000084572 (fls. 133/134 e 142/143) de serviços 

mensais de “acesso digital a RTPC - DDR” no valor de 

R$ 926,68 não previstos em contrato, sendo ambas 

liquidadas e paga somente a primeira. 

Manifestação da Unidade:  “Solicitamos ao Fiscal do Contrato e a equipe 

de Tecnologia da Informação para que verifique tal ocorrência visto que o Campus não 

possui contrato relativo a serviço de internet com a referida empresa. Estamos aguardando 
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uma resposta para notificar a mesma sobre os pagamento indevidos e analisar uma forma de 

glosar/compensar os referidos valores. (e-mail enviado em anexo)” 

Análise da AUDIN: Em análise ao processo, foi verificado o lançamento 

nas faturas nºs 1604.000084622 e 1605.000084572 (fls. 133/134 e 142/143) de serviços 

mensais de “acesso digital a RTPC - DDR” no valor de R$ 926,68 não previstos em contrato 

e/ ou aditamento posterior, sendo portanto indevidas o seu pagamento. A jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União é pacífica, em consonância com o parágrafo único do art. 60 da 

Lei nº 8.666/1993, no sentido de que quaisquer acréscimos ou supressões no objeto, 

prorrogações, repactuações, além de outras modificações admitidas em lei que possam ser 

caracterizadas como alterações de contrato, devem, obrigatoriamente, ser formalizadas por 

meio de um termo de aditamento ao contrato (Decisão 965/2002, Acórdão 1489/2004, 

Acórdão 195/2005, todos do Plenário). 

Recomendação 1: Realizar o levantamento de todos os valores pagos 

indevidamente e notificar a contratada para promover o ressarcimento ao erário ou glosa nas 

faturas seguintes. 

Recomendação 2: No processo analisado e em processos futuros, notificar 

a contratada para correção das notas fiscais que forem emitidas com impropriedades, 

gerando novo prazo para pagamento do campus. 

Recomendação 3: Aprimorar os procedimentos de liquidação da despesa, 

conforme art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 

 

Constatação 7.15. Ausência de comprovante de penalidades aplicadas por distrato 

contratual, demonstrando observância à clausula 18ª do contrato n. 02/2015.   

➢ 23190.007111/2015-47 
Serviço continuado Motorista - Contrato 02/2015. 

Manifestação da Unidade:  “Logo após a rescisão do contrato em 

comento a Coordenação de Contratos entrou em contato com a PROAD/IFMT, haja vista 
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que nenhum dos servidores então lotados neste departamento sabiam lançar penalidades. 

Ocorre que a referida Pró-reitoria ficou de marcar uma data para auxiliar esse departamento 

o que não ocorreu até o presente momento. Acatamos a recomendação e iremos qualificar 

um servidor com objetivo exclusivo de realizar o lançamento das penalidades no sistema. 

Análise da AUDIN: A aplicação de penalidades em caso de 

descumprimento das obrigações contratuais não se insere no âmbito de discricionariedade do 

gestor, sendo obrigatória conforme dispõe o artigo 77 da Lei 8.666/93. O IFMT dispõe de 

Manual de Fiscalização de Contrato e Aplicação de Sanção, em vigência desde 2015, que 

deve subsidiar as providências a serem adotadas por cada campus. 

Recomendação 1: Providenciar a instauração de procedimento para 

aplicação de sanção referente ao Contrato nº 02/2015, observando-se o contraditório, ampla 

defesa e devido processo legal. 

Recomendação 2: Observar o Manual de Fiscalização de Contrato e 

Aplicação de Sanção do IFMT na gestão e fiscalização dos contratos do campus. 

 

8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 8.1. Ausência de atualização do Inventário de Almoxarifado – SUAP em 

desacordo ao item 8 da IN SEDAP nº 205/88.  

Manifestação da Unidade: Informamos que estamos trabalhando para 

regularização, montamos uma comissão que esta fazendo o levantamento e saldo de todo 

almoxarifado” 

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

atribuições exaradas no item 7.3.1. da IN SEDAP nº 205/88, dentre outras: b) manter os 

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

periódicas entre os registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos 
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depósitos (fichas de prateleira) - e a consequente existência física do material na quantidade 

registrada. Portanto, o responsável pelo controle do Almoxarifado deverá acompanhar a 

movimentação de material ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, registrando os 

elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico com a finalidade de 

constatar as reais necessidades dos usuários e evitar os eventuais desperdícios, conforme 

orienta o item 7.9 da IN SEDAP nº 205/88: “a movimentação de material entre o 

almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante deverá ser precedida sempre de 

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

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

de outros documentos de descarga”. Diante da manifestação em que foi constituída comissão 

para levantamento e regularização do saldo do almoxarifado, mantém-se a constatação para 

acompanhamento das providências. 

Recomendação 1: Estruturar o setor de Almoxarifado do Campus, 

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

Recomendação 2: Providenciar o levantamento e regularização dos bens 

estocados no almoxarifado, bem como atualizar os registros no sistema SUAP. 

 

Constatação 8.2. Não cumprimento do prazo de encaminhamento mensal do RMA, até o 5º 

dia útil do mês subsequente ao de referência, ao setor de contabilidade para a conciliação dos 

saldos no Siafi, conforme dispõe os itens 2.2 e 2.3 do procedimento 021101 do Manual Siafi 

- IN STN nº 833/2011. (Reincidente) 

Manifestação da Unidade:  Após a realização do levantamento e acerto 

dos saldos de almoxarifado,estaremos fazendo a conciliação. 

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

art. 3º, V, do Decreto n º 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade tem por finalidade, 

utilizando as técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração e 
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evidenciar a situação patrimonial do ente público e suas variações, decorrentes ou não da 

execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais. De acordo com o procedimento 

021101 do Manual Siafi, instituído pela IN STN nº 833/2011, as unidades deverão 

encaminhar os Relatórios de Movimentação de Almoxarifado e de Bens ao setor de 

contabilidade da unidade, até o 5 (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, 

juntamente com cópias dos Termos de Remanejamento (de Cessão, de Transferência e de 

Doação), para que este setor proceda mensalmente à conciliação dos saldos apontados nos 

RMA e RMB com os saldos existentes no SIAFI. Diante da manifestação em que foi 

constituída comissão para levantamento e regularização do saldo do almoxarifado, mantém-

se a constatação para acompanhamento das providências. 

Recomendação: Encaminhar o RMA da unidade ao setor de 

contabilidade, até o 5 (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, juntamente com 

cópias dos Termos de Remanejamento (de Cessão, de Transferência e de Doação), para que 

este setor proceda mensalmente à conciliação dos saldos apontados no RMA com os saldos 

existentes no SIAFI. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE). 

Constatação 9.1. Imóveis de uso especial do campus com avaliações vencidas junto ao 

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

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

(Reincidente desde 2008) 

Manifestação da Unidade:  “Estamos trabalhando para regularização, que 

so não foi realizada por falta de pessoal.” 
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Análise da AUDIN: A unidade deve fazer gestão junto à Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional, que atualmente é setor responsável pela avaliação dos 

imóveis do IFMT, visando manter a regularidade e legalidade dos imóveis do campus. 

Diante do exposto, a resposta da unidade não elide a questão, tendo em vista a 

obrigatoriedade de avaliação dos imóveis funcionais do campus com fulcro no Decreto-Lei 

9.760/46 e Resolução 89/2014/CONSUP/IFMT. 

Recomendação: Atualizar o valor do imóvel do campus no SPIUNET. 

 

Constatação 9.2. O registro dos bens do Patrimônio no SUAP não representam a situação 

real dos bens permanentes do campus, em desacordo com o art. 94 da Lei 4.320/64, c/c com 

os itens 8, 8.1 e 8.2 da IN SEDAP nº 205/88. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que estamos trabalhando para 

regularização, montamos uma comissão que esta fazendo o levantamento e detalhando os 

locais e setores de todos os bens_” 

Análise da AUDIN: A correta e adequada escrituração contábil, registro e 

controle dos bens patrimoniais da unidade é essencial para que o Balanço Patrimonial da 

Unidade reflita adequadamente a sua situação patrimonial, conforme art. 94 da Lei 4.320/64, 

bem como a necessidade da implementação de controles internos com a finalidade de 

assegurar a devida preservação dos bens móveis da unidade. A existência de saldos 

inconsistentes nas contas de bens permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é 

motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela 

reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis. 

Recomendação 1: Estruturar o setor de Patrimônio do Campus, dotando 

de recursos humanos e materiais para o efetivo controle patrimonial. 

Recomendação 2: Agilizar a elaboração do inventário do campus. 
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Constatação 9.3. Bens permanentes localizados em locais diversos dos informados no 

Inventário de Patrimônio do Campus, em desacordo ao art. 94 da Lei nº 4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que estamos trabalhando para 

regularização, montamos uma comissão que esta fazendo o levantamento e detalhando os 

locais e setores de todos os bens______” 

Análise da AUDIN: A unidade deve providenciar a implementação de 

controles internos com a finalidade de assegurar a devida preservação e localização efetiva 

dos bens patrimoniais, em atendimento ao art. 94 da Lei 4.320/64. O registro dos bens no 

sistema de patrimônio do campus se encontra desatualizado, com o registro de poucos 

lançamentos. A correta e adequada escrituração contábil, registro e controle dos bens 

patrimoniais da unidade é essencial para que o Balanço Patrimonial da Unidade reflita 

adequadamente a sua situação patrimonial. A existência de saldos inconsistentes nas contas 

de bens permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é motivo de Restrição ao 

Balanço Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela reincidência, de aplicação de 

penalidade aos gestores responsáveis. 

Recomendação 1: Atualizar os registros dos bens móveis no SUAP a fim 

de assegurar a devida preservação e localização dos bens. 

Recomendação 2: Promover capacitação/ orientação aos servidores 

detentores de cargos ou funções responsáveis pelos bens dos setores, a fim de que se 

conscientizem e se responsabilizem pelos bens em sua responsabilidade, bem como outras 

orientações da IN SEDAP nº 205/88. 

 

Constatação 9.4. Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo aos 

itens 8.1 e 8.4 da IN SEDAP nº 205/88.  (Reincidente)  
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Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação do campus. 

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: a) o 

levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas 

necessidades de manutenção e reparos; e b) a constatação de que o bem móvel não é 

necessário naquela unidade. Conforme orientado pela IN/SEDAP nº 205/88 as comissões 

especiais de Inventário deverão ser constituídas de, no mínimo, três servidores do órgão ou 

entidade, e serão instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade 

equivalente e, no caso de impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele 

estiver subordinado. 

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual 

dos bens da unidade. 

Constatação 9.5. Não cumprimento do prazo de encaminhamento mensal do RMB, até o 5º 

dia útil do mês subsequente ao de referência, ao setor de contabilidade para a conciliação dos 

saldos no Siafi, conforme dispõe os itens 2.2 e 2.3 do procedimento 021101 do Manual Siafi 

- IN STN nº 833/2011. (Reincidente)  

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação do campus. 

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

art. 3º, V, do Decreto n º 6.976/2009, o Sistema de Contabilidade tem por finalidade, 

utilizando as técnicas contábeis, registrar os atos e fatos relacionados com a administração e 

evidenciar a situação patrimonial do ente público e suas variações, decorrentes ou não da 

execução orçamentária, inclusive as variações patrimoniais. De acordo com o procedimento 

021101 do Manual Siafi, instituído pela IN STN nº 833/2011, as unidades deverão 

encaminhar os Relatórios de Movimentação de Almoxarifado e de Bens ao setor de 

contabilidade da unidade, até o 5 (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, 
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juntamente com cópias dos Termos de Remanejamento (de Cessão, de Transferência e de 

Doação), para que este setor proceda mensalmente à conciliação dos saldos apontados nos 

RMA e RMB com os saldos existentes no SIAFI. 

Recomendação: Encaminhar o RMB da unidade ao setor de 

contabilidade, até o 5 (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, juntamente com 

cópias dos Termos de Remanejamento (de Cessão, de Transferência e de Doação), para que 

este setor proceda mensalmente à conciliação dos saldos apontados no RMB com os saldos 

existentes no SIAFI. 

 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 10.1. Não utilização do SUAP módulo Frota no campus, em desacordo a 

portaria 864/2015/IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “_Não trabalhamos com SUAP FROTA por 

que não temos servidor especifico para o setor, estamos remanejando e verificando a 

possibilidade de trabalhar com o sistema____________________________” 

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, 

tendo em vista a obrigatoriedade de utilização do sistema previsto na portaria 

864/2015/IFMT, bem como as boas práticas de controle interno. Ressaltamos que a 

operacionalização do módulo FROTA é simples e prática, trazendo facilidades para o 

trabalho do servidor responsável. 

Recomendação: Efetivar o devido controle de veículos do campus por 

meio do SUAP - Módulo FROTA. 
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III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na gestão e fiscalização dos contratos. 

      Causa 2: Fragilidade na formalização das contratações do campus. 

Causa 3: Fragilidade no gerenciamento do saldo de restos a pagar não 

processados. 

Causa 4: Fragilidade no recolhimento tempestivo de tributos. 

Causa 5: Fragilidade nos controles gerenciais contábeis e de 

conformidade. 

Causa 6: Fragilidade na gestão do almoxarifado do Campus. 

Causa 7: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

Causa 8: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus. 

    Causa 9: Fragilidade na concessão de diárias e passagens para viagens 

internacionais. 

Causa 10: Fragilidade na utilização dos recursos referentes a taxa de 

bancada. 

Causa 11: Fragilidade no controle de documentos exigidos nos editais de 

extensão. 

Causa 12: Ausência da aplicação do principio da economicidade nos 

projetos de extensão. 

Causa 13: Fragilidade no controle de horas de servidores que executam 

atividades em atividades diversas e horários concomitantes com a atividade regular do 

cargo. 

      Causa 14: Fragilidade na gestão da frota do campus. 

 

IV – CONCLUSÃO 
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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 

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, 24 de agosto de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Augusto César Lira 

de Amorim 

 Auditor 
  

Deuzimar Lira de Assistente em Administração 
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Matos 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Renata Bueno 

Contrera 

Coord. de Auditoria na Área 

de Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços 

 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS BELA VISTA ANO 2015 
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Item 
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 8 
23190.016394.2015-

18 
23190.016394.2015-18 *5849* R$14.433,06 R$7.216,53 

2 8 
23190.023459.2015-

81 
23190.023459.2015-81 ***924316* R$250,00 R$30.600,00 

3 8 
23190.023042/2015-

19 
23190.023042/2015-19 *5849* R$12.870,00 R$12.870,00 

4 8 
23190.027736.2015-

25 
23190.027736.2015-25 *5849* R$17.686,00 R$19.034,00 

5 12 1448/2013 1448/2013 ***27460001** R$30.463,15 R$30.463,15 

6 12 
23192.019111.2014-

99 
23192.019111.2014-99 ***716820001** R$973,50 R$973,50 

       

       

PROCESSOS ANALISADOS BELA VISTA ANO 2016 

Item 
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 8 
23190.004725/2016-

58 
23190.004725/2016-58 *5849* R$1.062,00 R$531,00 

2 8 -8 -8 *5849* R$1.856,46 R$928,23 

3 8 -8 -8 *5849* R$1.738,80 R$869,40 

4 8 -8 23190.004094.2015-96 ***81570027** R$18.000,00 R$21.504,94 

5 8 -8 23190.028631.2015-93 ***31190001** R$81.043,80 R$129.728,25 

6 12 231880024392010 23190.005140.2015-74 ***357640329** R$8.076,51 R$22.804,71 
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7 12 
23190.001138.2012-

83 
23190.001138.2012-83 ***611610001** R$193.209,06 R$193.209,06 

8 12 

23190.032927.2014-

24 

23190.0044940.2016-

59 

**.*32.087/0005-** R$38.765,00 

R$193.825,00 

9 12 23190.001270.2015-38 R$165.260,00 

10 12 23190.032927.2014-28 R$18.873,22 

9 7 
23190.013991.2014-

18 
23190.006601.2015-26 ***478400015** R$4.425,30 R$7.375,00 

10 12 
23197.002803.2015-

39 
23190.010895.2016-71 ***14420001** R$2.920,00 R$3.990,00 

11 6 
23190.015177.2016-

91 
23190.015177.2016-91 ***14840003** R$491,96 R$1.078,00 

12 6 
23190.004448.2016-

83 
23190.004448.2016-83 **.*24.512/0001-** R$19.312,00 R$7.980,00 

13 8 -8 23188.006613.2016-81 ***859711* R$671,36 R$1.174,88 

14 8 
23190.034280.2015-

50 
23190.034280.2015-50 **1680718* R$1.956,00 R$58.467,00 

15 8 
23190.014329.2016-

39 
23190.014329.2016-39 *5849* R$81.180,00 R$40.590,00 

16 

8 
23190.015039.2016-

11 
23190.015039.2016-11 

***.683.301-** R$403,20 R$705,60 

17 ***.487.571-** R$792,00 R$1.386,00 

18 ***.246.671-** R$403,20 R$705,60 

19 ***.299.521-** R$792,00 R$1.386,00 

20 ***.789.951-** R$792,00 R$1.386,00 

21 ***.585.201-** R$792,00 R$1.386,00 
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22 ***.608.661-** R$320,00 R$560,00 

23 ***.693.571-** R$792,00 R$1.386,00 

24 ***.841.44-*** R$320,00 R$0,00 

25 8 -8 -8 *5849* R$551,22 R$275,61 

26 8 -8 -8 *5849* R$1.520,16 R$760,08 

27 8 -8 -8 *5849* R$1.072,44 R$536,22 

28 7 
23190.001616.2016-

89 
23190.001616.2016-89 ***323060001** R$40.000,00 R$8.000,00 
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