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Unidade Auditada: Campus Primavera do Leste 

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Diretor 

Geral 

 

Ordem de Serviço: 07/2015 

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

Justificativa acatada quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n. 

11/2015: 1.1; 1.2; 3.2; 5.2.1; 5.6.1; 5.6.2; 6.1; 10.2; 10.3; 11.4; 11.5; 11.6; 13.3. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 15/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2014 (maio a dezembro) e 2015 (janeiro a abril), apresentamos o 

Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das ações previstas no PAINT 2015, 

realizadas pelo Campus Primavera do Leste, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Cartão de pagamento do Governo Federal; 

3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.5. Acompanhamento da receita; 
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3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

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

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

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

Foram analisados os processos relacionados no Anexo I, de acordo com 

os percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. 

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

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

técnica, inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, 

requisitos e especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade 



    
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 

3 

 
Relatório de Auditoria nº 15/2015 
 

competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua 

adequação às necessidades da Administração. 

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

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

SPIUNET e ao SIMEC.  

Durante a avaliação das execuções/procedimentos do campus foi 

verificada como boa prática: criação de comissão de sustentabilidade. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

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

SPIUNET, COMPRASNET, SCDP, reunião com a equipe do Departamento de 

Administração e Planejamento e Diretoria de Ensino do campus, com os responsáveis pelo 

almoxarifado, patrimônio, PRONATEC e transporte, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

11/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs 

em 30/06/2015. Após análise das manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado 

este Relatório de Auditoria com as constatações que foram mantidas, conforme segue. 

 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

Não houve constatação. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Não houve constatação. 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 3.1. Ausência de publicação dos atos de concessão de diárias no boletim 

interno do IFMT, em desacordo ao art. 6° do decreto 5.992/2006.  

Manifestação da Unidade:  “3.1. - Diárias, Passagens e Ajuda Custo = 

Desconhecimento por parte dos Servidores do campus/PDL de tal procedimento, 
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considerando que durante todo o exercício/2014 tais lançamentos eram feitos pela Equipe 

da Reitoria e só em 2015 tivemos a liberação no SCDP, e de ora em diante tomaremos as 

providências das publicações; 

Análise da AUDIN: Em atenção ao principio da publicidade, bem como 

a legislação pertinente à concessão de diárias e passagens, a unidade auditada tem o dever 

que publicar em boletim interno todos os atos de concessão de diárias e passagens do 

IFMT. Cabe informar também que todos os atos administrativos do Gestor devem ser 

publicados em boletins de serviços, mensalmente, e divulgados na página eletrônica do 

campus. 

Recomendação 1: Publicar em boletim interno todos os atos de 

concessão de diárias e passagens do campus. 

 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

Não houve constatação. 

5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Não houve manifestação. 

 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 5.2.1. Enquadramento no Simples Nacional de empresa fornecedora de mão-

de-obra em desacordo com art. 17 da LC 123 de 14/12/2006, XII e Instrução Normativa 

SLTI n.º 6/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.036079/2

014-57   

Fornecimento de mão de obra de motoristas para o 

Campus.  

➢ 23188.004090/2015-57 Fornecimento de mão de obra de recepcionista para o 
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Campus. 

Manifestação da Unidade:  “5.2.2. - Processo nº. 23188.036079/2014-

57 - Enquadramento no Simples Nacional... = Na interpretação, dos confusos 

dispositivos legais bem como na própria forma do enquadramento da Empresa junto aos 

Registros da Receita Federal (CNAE's) este campus/PDL optou por seguir a seguinte 

interpretação:   

O §1º do Art. 17 da LC 123/2006, diz que as vedações não se aplicam às 

PJ´s que se dediquem exclusivamente às atividades previstas nos §§ 5ºB à 5ºE do Art. 18 

desta lei, ou que as exerçam em conjunto com atividades que não tenham sido objeto de 

vedação no Caput do referido artigo. 

 A IN SLTI 06/2013 sobre este caso dispõe: 

 XXIII - disposição de que a licitante, Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, que venha a ser contratada para a prestação de serviços mediante cessão 

de mão de obra não poderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, 

salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006; 

Visto que ambos dispositivos legais excetuam da vedação os serviços 

arrolados no §5º C, do art 18 da LC 123/2006, estes não são vedados pela Lei, e o §1º, art 

17 da LC123/2006 dispõe que: 

 § 1º  As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput 

deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às 

atividades referidas nos §§ 5
o
-B a 5

o
-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam 

em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput 

deste artigo. 

A XXXXX tem os seguintes CNAE´s - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18
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43.99-1-03 - Obras de alvenaria (entra no rol do § 5ºC do Art 18 da 

LC123/06) 

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

SECUNDÁRIAS 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (entra no 

rol do § 5ºC do Art 18 da LC123/06 e ainda que não entre, não é vedado pelo art 17) 

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios (entra no rol do § 5ºC 

do Art 18 da LC123/06) 

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

(entra no rol do § 5ºC do Art 18 da LC123/06) 

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto 

condomínios prediais (entra no rol do § 5ºC do Art 18 da LC123/06) 

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas (entra no rol do § 5ºC do Art 18 da 

LC123/06) 

53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 

(não está no rol do § 5ºC, mas também não é vedado pelo art 17 da LC 123/06)  

52.12-5-00 - Carga e descarga (não está no rol do § 5ºC, mas também 

não é vedado pelo art 17 da LC 123/06) 

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes (não está no rol do § 5ºC, mas também não é vedado pelo art 

17 da LC 123/06) 

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (entra no rol do § 

5ºC do Art 18 da LC123/06) 

Ou seja, a maioria de suas atividades entram nas exceções da Lei, e as 

que não entram, pelo que compreendemos, não são vedadas pela Lei. É o caso destes 

serviços:  
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53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 

(não está no rol do § 5ºC, mas também não é vedado pelo art 17 da LC 123/06)  

52.12-5-00 - Carga e descarga (não está no rol do § 5ºC, mas também 

não é vedado pelo art 17 da LC 123/06) 

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes (não está no rol do § 5ºC, mas também não é vedado pelo art 

17 da LC 123/06) 

Importante: 

Pelos códigos de atividade, a Receita Federal não concederia o 

enquadramento no Simples Nacional, o que nos faz entender que a nossa responsabilidade 

seria no tocante à divergência entre serviço prestado e CNAE, caso de percebermos que o 

serviço prestado não se enquadra nos CNAE´s da empresa, e/ou que a empresa esteja 

agindo de má fé.  

Acontece que fazermos esta avaliação só seria possível se 

fiscalizássemos as outras atividades da empresa, uma vez que a mesma não presta serviço 

somente para órgãos públicos. Não há subsídios para tanto, considerando ainda o sigilo 

as informações da Empresa - doc. anexo 

Análise da AUDIN:  Nos termos do Acórdão TCU 797/2011 - Plenário, 

o enquadramento indevido de que resultou a constatação gerou reflexos na gestão 

administrativa do TCU, que externou Nota Conjunta formulada pelas Secretarias de 

Controle Interno (Secoi) e de Orçamento, Finanças e Contabilidade (Secof) da Corte de 

Contas (publicada internamente em 18/1/2011): “ tendo em vista o disposto no Acórdão nº 

2.798/2010 TCU-Plenário, de 20/10/2010 e, ainda, parecer da Conjur, exarado nos autos 

do TC-021.566/2010-0, de 18/11/2010, apresentam às unidades gestoras executoras do 

Tribunal de Contas da União (TCU) as seguintes orientações, em relação às retenções de 

tributos federais e de contribuição previdenciária das empresas optantes pelo Simples 

Nacional prestadoras de serviços por meio de cessão de mão de obra: Em conformidade 

com o art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006, não podem recolher os 
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tributos federais na forma do Simples Nacional as microempresas ou empresas de pequeno 

porte que realizem cessão ou locação de mão de obra. No entanto, o § 1º do art. 17 c/c os 

§§ 5º-B ao 5º-E e § 5º-H do art. 18, admite exceção às empresas que se dediquem 

exclusivamente às atividades a seguir discriminadas, ou as exerçam em conjunto com 

outras atividades que não tenham sido objeto de vedação (desde que não sejam exercidas 

por meio de cessão de mão de obra): 

“§ 5º-C ... 

... 

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.” 

Em cumprimento às disposições estabelecidas no art. 30, inciso II c/c 

com o art. 31, inciso II, ambos da Lei Complementar nº 123/2006, a exclusão do Simples 

Nacional dar-se-á, obrigatoriamente, quando as microempresas ou empresas de pequeno 

porte incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na referida lei 

complementar e produzirá seus efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação 

impeditiva. 

Assim, na constatação de qualquer situação impeditiva de opção pelo 

Simples Nacional pelas microempresas ou empresas de pequeno porte contratadas pelas 

unidades gestoras executoras do TCU, as mesmas deverão ser consideradas excluídas do 

Simples Nacional, estando sujeitas às retenções de todos os tributos devidos. A situação de 

impedimento de opção pelo Simples Nacional deverá ser comunicada à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e à microempresa ou empresa de pequeno porte contratada, 

mediante ofício.” 

“Ressalte-se, ainda, que o TCU, nos seus contratos onde se constatem 

situações de prestação de serviços cuja opção ao Simples seja vedada, normatizou o 

assunto da seguinte forma: “ ... na constatação de qualquer situação impeditiva de opção 

pelo Simples Nacional pelas microempresas ou empresas de pequeno porte contratadas 

pelas Unidades Gestoras Executoras do TCU, as mesmas deverão ser consideradas 

excluídas do Simples Nacional, estando sujeitas às retenções de todos os tributos devidos. 

A situação de impedimento de opção pelo Simples Nacional deverá ser comunicada à 
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Secretaria da Receita Federal do Brasil e à microempresa ou empresa de pequeno porte 

contratada, mediante ofício”. 

Portanto, cabe a administração adotar o mesmo procedimento para o 

Campus. 

Recomendação 1: Comunicar a empresa da vedação ao enquadramento, 

solicitando a comprovação de protocolo na Receita Federal do requerimento de exclusão 

da situação de Optante do SIMPLES. 

Recomendação 2: Recolher/efetuar retenção dos tributos pelo regime 

comum e não pelo diferenciado. 

  

5.3. Acompanhamento da receita 

Não houve constatação. 

 

5.4. Conformidade de gestão 

Constatação 5.4.1. Ausência de registro de conformidade de gestão diária, em desacordo 

com a IN STN nº 6/07. 

Manifestação da Unidade:  “5.4.1. - Conformidade de Gestão = 

Ausência de registro de conformidade de gestão diária ... - Até então não se fez por 

desconhecimento da obrigação bem como por indefinição do rol de responsáveis, porém 

feita explanação por parte da Digna Srª. Auditora XXXXX em reunião do dia 09/06/15 no 

campus, dai então cientes da IN STN nº 6/07 que prevê em seu art. 8º, § Único, sendo de 

ora em diante providenciado tal atividade 

Análise da AUDIN: A conformidade de gestão diária é uma ferramenta 

necessária de controle interno e permite a supervisão e conferência dos documentos no 

sistema Siafi. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto n 6.976/2009, a Conformidade dos 

Registros de Gestão consiste da certificação dos atos e fatos da execução orçamentária, 



    
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 

10 

 
Relatório de Auditoria nº 15/2015 
 

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 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. 

A conformidade dos registros de gestão deverá 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. 

Recomendação 1: Efetuar o registro de conformidade de gestão, no 

prazo previsto na IN STN n.º 6/2007, e quando da ausência do titular e/ou substituto que 

esta seja realizada pelo ordenador de despesa, conforme legislação vigente. 

Recomendação 2: Observar o princípio da segregação de função ao 

designar servidor responsável pelo registro e seu substituto. 

Recomendação 3: Promover a adequada orientação ao servidor para o 

desempenho de suas atividades. 

 

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

Constatação 5.5.1. Ausência de cadastro/atualização de rol de responsáveis, SIAFI – 

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

Manifestação da Unidade:  “5.5.2. - Rol de Responsáveis e Segregação 

de Funções... = O campus desconhecia tal procedimento, todavia tomamos a 

imediata ação de disparar o Memo.156/2015 - GAB/DAP/IFMT-PDL, ao Chefe 
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do Dptº. de Contabilidade e Finanças-DCF/IFMT solicitando orientações e ajuda 

para o devido atendimento - doc. Anexo; 

* Quanto a Segregação de Funções - Apontamos ser esse um problema 

de Gestão maior por parte do MEC/SETEC/IFMT, pois o campus foi implantado com a 

programação de atender a Sociedade através de seus Servidores, porém o que 

vivenciamos é uma falta de disponibilidade de Código de Vagas e o reduzidíssimo número 

desta quando da efetivação da implantação, considerando que muitos destes são oriundos 

de outros campus que também já sofrem com a falta de mão de obra, restando aos 

Gestores locais apenas a opção de adequar os Servidores lotados em seu campus, ação 

essa que perpassa desde a avaliação da formação dos Servidores bem como as tendências 

de cada um e suas habilidades, é inevitavelmente e devido a baixa oferta de mão de obra 

ocorre esse "fenômeno" da Segregação de Funções, sob pena e risco de sequer abrir as 

portas dos campus por falta de Servidores, considerando ser esse um problema de 

conhecimento da Gestão, porém sem solução a curto prazo . 

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

cadastro e 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” verifica-se a ausência do cadastro no Rol de Responsáveis do 

Campus, devendo ser atualizada quando ocorrem alterações dos responsáveis. 

Recomendação 1: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, 

atualização do cadastro do Rol de Responsáveis, conf. orientação técnica 02/2014 - rol de 

responsáveis.   

 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

Não houve constatação. 
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6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

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

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

de Extensão/PROEX n° 56/2014, em desacordo ao princípio da Segregação de Funções, 

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

Processo n.º Descrição 

➢       23188.032320/2014-63 Pagamento de Bolsa de Extensão. Edital de Bolsas 

de Extensão/PROEX n° 56/2014 (págs. 1, 12, 23 e 

24. 

Manifestação da Unidade:  “6.2. - Processo nº. 23188.032320/2014-63 

- Bolsa Financeira - Acúmulo de Funções = Há de considerar primeiramente o reduzido 

número de Servidores nos campus em implantação; bem como o Processo Seletivo de tal 

Edital - 56/2014 ter sido realizado pela Reitoria/Proex, inclusive com previsão editalícia 

no item 5.5 dando conta de que apenas os Cargos de Direção (CD) não poderiam 

perceber bolsa extensão, isentando o campus/PDL desse acúmulo, ponderamos ainda que 

não ter havido prejuízo na atuação nas atividades desenvolvidas pelo Servidor, 

considerando estas terem sido realizadas aos sábados com grande e efetiva participação 

conforme Relatório Final e Planilha de Presença, por derradeiro apontamos que o 

objetivo final do IFMT é Educar e promover a Extensão no âmbito da Comunidade 

Escolar interna e ainda na Sociedade como um todo, e isso foi atingido pelo Projeto com 

êxito.  - doc. anexo 

Análise da AUDIN: O Acúmulo, pelo mesmo servidor, das funções de 

Coordenador de Extensão do Campus e Coordenador de Projeto de Extensão, está em 

desacordo ao princípio da Segregação de Funções, disciplinado pela Instrução 

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

 “Princípios de controle interno administrativo: 
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 3. Constituem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que 

visam ao atingimento de objetivos específicos, tais como: 

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

deve prever a separação entre as funções de 

autorização/aprovação de operações, execução, controle e 

contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha 

competências e atribuições em desacordo com este  princípio;” 

(grifo nosso). 

 Recomendação 1: Optar, de forma imediata, por apenas umas das 

atribuições - Coordenador de Extensão ou Coordenador de Projeto de Extensão. 

 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

Não houve constatação. 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Não houve constatação. 

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

Constatação 9.1. Contratação de duas modalidades de licitação para o mesmo objeto, em 

desacordo ao §8º do Art. 21 da Lei 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

 

➢ 23188.025431/2

014-47 

Os serviços de reforma e manutenção do prédio do 

campus foram contratados por Carta Convite n. 

06/2013 em dezembro/2013 (Processo n. 

23188.005295/2013-98) e por Tomada de Preço n. 

01/2014 em dezembro/2014.  Após o parecer jurídico 

n. 197/2014/PF-IFMT de 16/10/2014 (fls. 120) o 
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Gestor alterou o objeto da tomada de preço para 

reforma e ampliação, porém sem anexar justificativa 

pela contratação anterior. 

Manifestação da Unidade:  “9.1. - Processo nº. 23188.025431/2014-47 

= Justifica-se que o referido processo tem Objeto e destinação diferente do Processo nº. 

23188.005295/2013-98 sendo que o último foi realizado pela Reitoria, visando à expansão 

na efetiva implantação do campus PDL ainda no ano de 2013 tendo como Objeto a parcial 

reforma dos Pavilhões de Salas de Aulas, sem contemplar as Edificações que aquela época 

eram utilizadas pelo convênio da UAB-UFMT/IFMT e Prefeitura Municipal de PDL, 

sendo este posteriormente desocupado em 09/2014, a Gestão prevendo a expansão do 

campus e a demanda de novos Cursos/Turmas para o ano de 2015  lançou em dezembro 

de 2014 o Edital do Processo indicado na Tomada de Preço 01/2014 para a partir de 

então  dispor dessa forma de 2 (duas) salas a mais que antes eram utilizadas pela 

Adm./Ensino, e, na  intenção de a partir de então locar naquele espaço a Biblioteca, 

Depósito de Equipamentos, demais ambientes da Administração e Ensino e ainda 

Paisagismo e Recuperação da Quadra Poliesportiva, portanto tais Objetos se assemelham 

porém com destinação em tempos distintos e finalidades diversas um do outro. 

Análise da AUDIN: A implantação de um novo campus deve ser 

planejado com ações a curto, médio e longo prazo, inclusive nas construções e adequações 

de espaços físicos para uso dos novos servidores e alunos.  A exigência, por parte do MEC, 

de implantação e funcionamento de um campus novo em um curto prazo gera 

impossibilidade de efetivação de um planejamento detalhado e adequado, acarretando 

inconsistências nas licitações e nas rotinas de trabalhos dos servidores.  Entretanto, o 

Gestor deve estar atento ao cumprimento das leis e normativas quanto aos seus atos 

administrativos e aos procedimentos dos servidores lotados no campus.   As reformas e 

adequações de espaços físicos doados não devem motivar situações de parcelamentos de 

contratações de serviços.  Nessa constatação acatamos a justificativa do Gestor devido 
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parte do prédio doado não estar à disposição para as atividades regulares do campus no 

inicio da implantação em 2013. 

Recomendação 1: Adotar check lists e rotinas de trabalhos para o 

planejamento e execução das atividades do campus. 

Constatação 9.2.  Certificado de exclusividade inválido, contrariando o art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

 

➢ 23188.021710.2

014-31 

Inexigibilidade n.º 01/2014, aquisição de material 

psicológico e pedagógico. 

Manifestação da Unidade:  “9.2. - Processo nº. 23188.021710/2014-31 

- Certificado de Exclusividade = Na rala interpretação e pouco conhecimento da Lei, o 

Servidor realizou a aquisição por entender que tal certificado atendia a exigência legal 

até então, considerando que este nunca recebeu formação/capacitação em sua área, 

considerando ainda que a empresa contratada demonstrou a exclusividade de revenda em 

Mato Grosso, assim ficou entendido que não traria prejuízo ao erário, considerando os 

custos de  transporte e impostos caso alguma outra empresa ofertasse, de todo foi 

adquirido um produto de empresa com revenda exclusiva em MT, não obstante 

consideramos que maior zelo será tomado nas demais aquisições que versarem sobre o 

tema Inexigibilidade. 

Análise da AUDIN: A unidade juntou ao processo (fls. 06 e 07) 

declaração e carta de distribuição das empresas detentoras dos materiais que foram 

adquiridos, informando que a empresa contratada era exclusiva para fornecimento dos 

materiais requisitados. No entanto, os certificados de exclusividade juntados são inválidos, 

uma vez que foram emitidos pelas próprias editoras e não pelas entidades enumeradas no 

inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666, de 1993, consoante entendimento assente no item 

9.9.1 do Acórdão 723/2005 – TCU – Plenário. De igual modo, a Decisão nº 85/1997 - 

Plenário, recomenda que "a comprovação de exclusividade deverá ser feita mediante 
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atestado fornecido por órgão de registro de comércio do local onde será realizada a 

licitação ou a obra ou serviços, ou Sindicato, Federação ou Confederação Patronal ou 

entidades equivalentes." Assim, a declaração emitida pelo servidor não serve de amparo 

para contratação de empresa para atendimento do objeto previsto na inexigibilidade em 

análise, estando em desacordo com entendimentos do Tribunal de Contas da União - TCU. 

Ademais, por meio da Orientação Normativa nº 16/2009, a AGU dispõe que “compete à 

Administração averiguar a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos 

do art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93”. Por oportuno, destaca-se ainda que, em situações 

similares, o TCU tem orientado para que “nas contratações em que o objeto só possa ser 

fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente 

público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar 

a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade.” (Súmula nº 

255). Em outro viés, a unidade se pronunciou que envidará esforços para atendimento da 

legalidade supracitada. 

Recomendação 1: Comprovar a exclusividade mediante atestado 

fornecido por órgão competente, enumerados no 25, inciso I, da Lei 8.666/1993. 

Recomendação 2: Considerar válidos apenas os certificados de 

exclusividade emitidos pelos entes enumerados no art. 25, I, da Lei nº 8.666/83, para fins 

de evidenciar a exclusividade de produtor, empresa ou representante comercial nas 

aquisições de que tratam este dispositivo. 

Recomendação 3: Capacitar seus servidores para o pleno desempenho 

das atividades. 

 

Constatação 9.3.   Inexistência de pesquisa de mercado, contrariando o art. 26, inc. III da 

Lei n.º 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

 
Inexigibilidade n.º 01/2014, aquisição de material 
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➢ 23188.021710.

2014-31 

psicológico e pedagógico. 

Manifestação da Unidade:  “9.3. - Processo nº. 23188.021710/2014-31 

- Inexistência de Pesquisa de Mercado = Por entender como Exclusivo o fornecimento 

pela empresa não foi realizada a pesquisa de mercado, conforme justificativa do 

apontamento anterior - 9.2., no mesmo processo 

Análise da AUDIN: O processo de inexigibilidade analisado consta 

apenas a proposta de preços da empresa contratada, inexistindo quaisquer pesquisas de 

mercado que comprovem a compatibilidade de preços para contratação. O inciso IV do 

artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993 exige que na licitação seja verificada a conformidade de 

cada proposta com os preços correntes no mercado. Igualmente nas dispensas ou 

inexigibilidades de licitação, ou em quaisquer contratações públicas, se faz necessária a 

estimativa do valor a ser contratado, mediante prévia pesquisa de mercado que deve ser 

obrigatoriamente juntada ao processo, nos termos do inciso XII do artigo 38 da referida lei. 

a unidade poderia realizar pesquisa de preços com distribuidores de outras praças 

próximas, e/ou pela internet, como Goiânia e Brasília, a fim de se constatar se o 

distribuidor do estado estava praticando preços excessivos (grifo nosso). Como 

exemplo, realizamos simples pesquisa na internet sobre os itens “BDI-II Inventário de 

depressão de Beck – kit”, “WAIS III – Escala de inteligência Weschler para adultos – kit” 

e “IHS – Inventário de habilidades sociais - kit”, onde identificamos que os sítios 

eletrônicos “<http:// www. casadopsicologo. com. br/>” e “<http:// www. projecto-psi. 

com. br/>” disponibilizam o preço de venda. Outra possibilidade seria pesquisar preços 

junto a outros órgãos públicos. Esta prática é, inclusive, recomendada pelo TCU conforme 

Acórdão 2960/2003 – TCU – 1ª câmara: “9.2.8. faça constar dos processos referentes a 

contratações por inexigibilidade de licitação a justificativa do preço exigida pelo art. 26, 

parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993, inclusive com consulta a outros 

órgãos, de modo a verificar o preço praticado no âmbito da Administração Pública para o 

mesmo produto ou serviço”. 
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Recomendação 1: Realize pesquisa de preços, consolidando-os em mapa 

de apuração de preços, inclusive em processos de inexigibilidade de licitação com 

fornecedor exclusivo. 

Recomendação 2: Capacitar seus servidores para o pleno desempenho 

das atividades. 

 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

Constatação 10.1.  Divergências na descrição do objeto, em desacordo ao inciso I do Art. 

40 da Lei 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.025431/2

014-47 

No Edital n. 01/2014 (fls 194) o objeto é “...execução 

de obra com manutenção e reforma do prédio…”.  No 

aviso de licitação publicado no D.O.U. publicado em 

18/11/2014 (fls S/N V. II) consta “...construção da 

expansão das instalações  físicas do Edifício Sede …”.  

No contrato n. 06/2014 (fls 01 do processo n. 

23188.025431/2014-47) consta “...reforma e ampliação 

da Infraestrutura física da sede …” 

Manifestação da Unidade:  “10.1. - Processo nº. 23188.025431/2014-

47 - Divergência na descrição do Objeto, .... - Tentaremos esclarecer, o ocorrido que se 

deu por confusão quanto à referida juntada/publicação de fls. 232-A V - II de fato está 

errada, pois tal publicação refere-se ao Processo nº. 23188.027886/2014-05, que tinha 

como objeto a - Construção dos Prédios de Laboratórios (anexo), e não aquele constante 

do processo indicado por essa Auditoria (final 47) sendo do Objeto - Reforma e 

Manutenção dos Prédios da Adm./Biblioteca. Há de se registrar que por falta de 

conhecimento/treinamento o Servidor buscou orientação para a referida publicação, 

sendo esta realizada a partir de um terminal (PC) do campus Bela Vista (U.G. 158494) 
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acompanhada a época pelo Servidor XXXXX, daí o motivo dessa confusão, pois tal 

Terminal já estava conectado ao sistema (ComprasNet), tanto é fato que os Objetos são 

diferentes e as modalidades também, entretanto não sabemos informar o motivo da não 

publicação do devido extrato, considerando que temos os "Plint" o espelho dos referidos 

lançamentos, que comprovam os dados e objetos lançados pela nossa UG (158970), 

ponderando ainda que os participantes de alguma forma acessaram as informações via 

Sítio/Comprasnet, ou seja, houve a publicação e foi exitosa o resultado, porém algum 

comando não foi obedecido as formalidades por parte do Servidor que lançou-as, nesse 

caso esse Servidor foi XXXXX, por derradeiro informamos que a última licitação foi 

cancelada  - docs. anexo 

Análise da AUDIN: O planejamento das licitações devem iniciar com a 

requisição constando a definição clara e objetiva do objeto que se quer contratar.  Na área 

de obras e serviços de engenharia, deve haver preocupação da definição do objeto pois 

uma construção é diferente de uma reforma ou de uma manutenção, exigindo inclusive 

outras documentações quando a opção é a construção.  A situação pode ser atenuada 

devido o campus Primavera do Leste ainda estar em fase de implantação e não ter todos os 

sistemas disponíveis para a execução de suas despesas, tendo que se valer da colaboração 

de outros campi como foi o caso das publicações oficiais dos para a realização e resultado 

da Tomada de Preço.  O objeto a ser contratado, após definido, deve permanecer o mesmo 

em todas as peças de um mesmo processo licitatório, para que não haja quaisquer dúvidas 

sobre o que se pretende adquirir. 

Recomendação 1: Adotar rotinas de trabalho e check lists para planejar 

futuras contratações de serviços e aquisições. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1.  Atraso na publicação de extrato de contrato no D.O.U., em desacordo 

ao parágrafo único do Art. 61 da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23188.025431/2

014-47 

O extrato do contrato n. 06/2014 foi publicado no dia 

09/03/2015, sendo que o contrato foi assinado em 

08/12/2014. 

Manifestação da Unidade:  “11.1. - Processo nº. 23188.025431/2014-

47 - Atraso na publicação de Contrato (DOU)...  - Fato existente, porém feito 

extemporaneamente por falta de conhecimento por parte da Equipe do campus, que tão 

logo soube da obrigação a fez cumprir. 

Análise da AUDIN: A exigência, por parte do MEC, de implantação e 

funcionamento de um campus novo em um curto prazo gera impossibilidade de efetivação 

de um planejamento detalhado e adequado, acarretando inconsistências nas licitações e nas 

rotinas de trabalhos dos servidores.  Entretanto, o Gestor deve estar atento ao cumprimento 

das leis e normativas quanto aos seus atos administrativos e aos procedimentos dos 

servidores lotados no campus.    

Recomendação 1: Observar a Lei 8.666/93 e demais legislações quanto 

aos prazos e conteúdo das publicações oficiais de atos adminstrativos (avisos e resultados 

de licitações, extratos de contratos e aditivos,etc..). 

Recomendação 2: Adotar os manuais e notas técnicas disponibilizados 

pela Pró-reitoria de Administração/IFMT, bem como elaborar manual para procedimentos 

não padronizados no âmbito do IFMT. 

 

Constatação 11.2.  Ausência de garantia contratual,em desacordo ao Art. 56 da Lei 

8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.025431/2

014-47 

Não consta dos autos comprovante de garantia 

contratual, previsto na cláusula 16ª do contrato n.º 

06/2014. 
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Manifestação da Unidade:  “11.2. -  Processo nº. 23188.025431/2014-

47 - Comprovante de Garantia Cotratual ... - Apontamento correto, tomou-se então a 

providência de Notificar a Empresa dando prazo de Recolhimento e apresentação da 

devida Garantia Contratual até o dia 10/07/2015, que será juntada imediatamente ao 

Processo”. 

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

ressarcimento de prejuízos decorrentes de falhas na execução 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". Contudo, na forma do § 1º do art. 

56, a Lei também assegura à contratada o direito de optar por uma das modalidades de 

garantia entre aquelas previstas nos seus incisos, a saber: caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública; seguro-garantia e fiança bancária. Entretanto, em situação similar, por meio 

do Acórdão nº 1883/2011 – 1ª Câmara, o Tribunal de Contas da União determinou que 

“nos procedimentos licitatórios, observe rigorosamente o art. 56 da Lei nº 8.666/1993, 

exigindo a comprovação da prestação da garantia no momento da celebração do respectivo 

termo contratual, em obediência ao item 9.4.3 do Acórdão nº 401/2008-P e item 8.2, alínea 

“e”, da Decisão nº 518/2000-P”. (TCU, Acórdão nº 1.883/2011, 1ª Câmara, Rel. Min. 

XXXXX, Relação nº 6, DOU de 05.04.2011).  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 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 
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constatação, uma vez que o Gestor não demonstrou as notificações à empresa de cobrança 

de garantia do contrato,e nem o comprovante de garantia.   

Recomendação 1: Anexar ao processo, comprovante da garantia, com 

envio de cópia para compor os papéis de trabalho da AUDIN. 

Constatação 11.3.  Realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da 

Lei n.º 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.001328.2

015-92 

Dispensa nº 02/2015. Aquisição de materiais elétricos 

para montagem de caixa polifásica do Campus. 

Despacho 06/2015 de autorização de execução do 

serviço em 28/01, empenho 800004 em 30/01 e Nota 

Fiscal emitida em 23/01/2015 e autorizada pela 

XXXXX em 29/01/2015, conf. fls. 1, 3, 20, 21 e 23. 

Manifestação da Unidade:  “empenho ... - Justifica-se devido ao fato 

de ter ocorrido pane/curto circuito no sistema rede elétrica, e para evitar prejuízo maior e 

atendimento ao público, bem como as próprias atividades técnicas administrativas e 

pedagógicas, invertendo assim a ordem dos atos, porém sem trazer prejuízos ao erário 

Análise da AUDIN: O empenho de despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o ente obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição. O empenho garante a reserva dos recursos orçamentários 

suficientes para cobrir a despesa a se realizar. Assim, o processo administrativo para 

contratação de fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço somente 

poderá ser efetivado mediante prévio empenho e posterior emissão da nota de empenho 

correspondente. Nesse contexto, importante ressaltar que a Lei n.º 4.320/64, em seu art. 60, 

veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, o empenho deve anteceder a 

data da aquisição do bem, execução da obra ou da prestação do serviço. Por ocasião da 

prolação do acórdão nº 599/2007 – Plenário, o Tribunal de Contas recomendou que “deve 

ser precedido de prévio empenho, o pagamento de obrigações relativas ao fornecimento 
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de bens, locações, obras e prestação de serviços, efetivado conforme a ordem cronológica 

das datas das respectivas exigências e suportado por disponibilidade orçamentaria 

comprovada, a teor do que dispõem o art. 7o, § 2o, inciso III, da Lei no 4.320/1964, e arts. 

5o e 7o, § 2o, inciso III, da Lei no 8.666/1993”. Apesar do fato atípico justificado pela 

Administração, esta deverá observar a regularidade do empenho. 

Recomendação 1: Abster-se de realizar despesa sem prévio empenho, 

por contrariar o disposto no art. 60 da Lei no 4.320/1964. 

 

Constatação 11.4.  Pagamentos de medições efetuadas sem execução do serviço, 

contrariando o inciso III do §2º do Art. 63 da lei 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.025431.2

014-47 

Contrato n. 006/2014 da Tomada de Preço 006/2014. 

Foi paga a Nota Fiscal nº 331 incluindo serviços não 

executados como: 

item 04.01 - Porta de abrir em alumínio - não 

localizada execução de aproximadamente 13m2; 

item 09.06 - Torneira cromada - não localizada a 

instalação de 04 unidades; 

item 10.16 - espelho cristal 4mm - não localizado a 

instalação de 08 m2; 

item 12.13 - Quadro de distribuição de energia - não 

localizada a instalação de 02 unidades; 

item 15.07 - Bancos de praça - não localizadas 10 

unidades. 

Manifestação da Unidade:  “11.7. - Processo nº. 23188.025431.2014-

47 - Pagamento de medições efetuadas em execução do serviço... = Informamos que os 
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itens: 09.06; 10.16; 12.13 e 15.07 - foram parcialmente executados, todavia ainda não 

foram cobrados conforma consta em planilha, dessa forma estes ainda não foram pagos, e 

quanto ao item 04.01 - está foi executada parcialmente, porém será objeto de avaliação 

por parte da PRODIN/EGª, pois haverá supressão de itens, com aditivos 

positivos/negativos, que ora encontra-se em análise no referido Setor. 

Análise da AUDIN: Em análise as medições anexadas ao processo, 

verificou-se “in loco” que alguns dos serviços medidos não haviam sido executados.  

Durante as medições, os responsáveis devem mensurar e registrar apenas os serviços 

efetivamente executados.  Pagamentos de serviços não executados acarretam apuração de 

responsabilidade. A constatação será mantida até o Gestor demonstrar que houve a 

compensação dos valores pagos a maior.  A reincidência desta constatação acarretará 

recomendação de apuração de responsabilidade. 

Recomendação 1: Demonstrar no processo analisado a regularização dos 

serviços pagos indevidamente, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho 

desta AUDIN. 

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 12.1 O Inventário de Almoxarifado do campus não é controlado pelo Sistema 

SUAP-Módulo ALMOXARIFADO, em desacordo às boas práticas de controle. 

Manifestação da Unidade:  “12.1. - Inventário não controlado pelo 

SUAP... = Informamos que o campus não era atendido pelo SUAP, passando a ser a 

partir de 19/05/2015 posterior ao período auditado, sendo dai pra diante iniciado o 

lançamento devido, todavia resta ainda a capacitação para o Servidor conforme 

oportunidade de agenda dos Cursos/Treinamento 

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, 

tendo em vista a necessidade da implementação de controles internos com a finalidade de 

assegurar a devida preservação do bens do almoxarifado, conforme artigos 94-96 da Lei 

4320/1964. 
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Recomendação 1: Elaborar de forma imediata, ainda que em planilha de 

controle próprio, o controle do almoxarifado do campus Primavera do Leste. 

 Recomendação 2: Adotar sistema informatizado do  IFMT - SUAP 

ALMOXARIFADO para controle do almoxarifado do campus. 

 

Constatação 12.2  Guarda e permanência de bens móveis/equipamentos no almoxarifado 

ainda sem operação, mas que se destinam ao funcionamento normal da instituição e do seu 

empreendimento. 

Manifestação da Unidade:  “12.2. - Guarda e permanência de bens 

móveis/equipamento no almoxarifado... = Equipamentos adquiridos conforme 

programação da expansão, aguardando entrega do novo prédio prevista para 2º semestre 

de 2015 

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, 

tendo em vista que toda aquisição de bens permanentes atendem uma finalidade específica. 

Conforme IN SEDAP/PR Nº 205/88 todo material deverá ser recebido no almoxarifado e 

encaminhado ao setor de patrimônio para dar a devida Carga/Tombamento e atribuição de 

responsabilidade pelo bem, conforme art. 87 do Decreto Lei 200/67. 

Recomendação 1: Efetuar a distribuição dos bens que estão estocados no 

almoxarifado, bem como providenciar seus termos de responsabilidades junto aos 

responsáveis do setor beneficiado. 

Recomendação 2: Evitar aquisições de bens patrimoniais sem a 

necessidade imediata, após a sua entrega, de sua utilização e apenas quando demandado 

pelo setor requisitante. 

 Recomendação 3: Regularizar a situação dos bens encontrados em 

almoxarifado sem utilização, a fim de justificar aplicação dos dinheiros públicos e da 

guarda dos bens, conforme art. 90 do Decreto Lei 200/67. 
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13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. 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.  

Manifestação da Unidade:  “13.1. - Não cumprimento das normas 

relativas ao laçamento mensal de depreciação de bens... = Informamos que o campus não 

era atendido pelo SUAP, passando a ser a partir de 19/05/2015 posterior ao período 

auditado,  todavia resta ainda a devida capacitação para o Servidor conforme 

oportunidade de agenda dos Cursos/Treinamento 

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

art. 3º do Decreto 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. O Manual de Contabilidade Pública 

instituída pela Portaria STN 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 
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constam registrados no sistema de contabilidade com saldos desatualizados, para a correta 

evidenciação da situação patrimonial do Campus.   

Recomendação 1: Ajustar os saldos dos bens inventariados, atualizar o 

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

 

Constatação 13.2. O Inventário de Patrimônio constante do Sistema SUAP não representa 

a situação real dos bens permanentes do Campus, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “13.2. - O inventário de Patrimônio 

constante do Sistema SUAP não Representa a real Situação... = Há de se ponderar que 

grande parte dos bens estava na guarda e registro da Reitoria até 19/05/2015 posterior ao 

período auditado, aguardando as formalidades transferência definitiva via Sistema SUAP, 

todavia resta ainda a capacitação para o Servidor conforme oportunidade de agenda dos 

Cursos/Treinamento 

Análise da AUDIN: O art. 94 da Lei 4320/64 define a obrigatoriedade 

do controle de patrimônio.  Imperioso ressaltar que o controle de Patrimônio - RMB 

poderia ser realizado ainda que de forma provisória, através de Planilha Eletrônica. 

Recomendação 1: Promover a atualização dos cadastros do sistema de 

SUAP – Módulo patrimônio. 

Recomendação 2: Promover ações junto à PROAD para a definição da 

forma de atualização dos saldos do sistema e providenciar a sua atualização. 

Recomendação 3: Elaborar e adotar Manual de Rotinas e Procedimentos 

para Controle de Registro e Movimentação de Bens Patrimoniais. 

 

Constatação 13.3.  Equipamentos e/ou material permanente distribuídos à unidade 

requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente Termo de 

Responsabilidade, em desacordo ao item 7.1.1 da IN 205/88/SEDAP. 
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Manifestação da Unidade:  “13.4. - Equipamentos e/ou material 

permanente distribuído à unidade... = Justifica-se tal situação ante a falta de operação do 

Sistema SUAP, que iniciou sua operação em 19/05/2015 posterior ao período auditado, 

sendo iniciado os trabalhos de regularização, todavia resta ainda a capacitação para os 

Servidores conforme oportunidade de agenda dos Cursos/Treinamento 

Análise da AUDIN: A manifestação não elide a questão, tendo em vista 

a obrigatoriedade do Termo de Responsabilidade da carga do bem, que visa o efetivo 

controle do uso e localização do bem. 

Recomendação 1: Promover a carga dos bens patrimoniais aos seus 

responsáveis, que se efetiva com o competente Termo de Responsabilidade 

Recomendação 2: Elaborar e adotar Manual de Rotinas e Procedimentos 

para Controle de Registro e Movimentação de Bens Patrimoniais. 

 

Constatação 13.4.  Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus no 

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. 

 Manifestação da Unidade:  “13.5. - Ausência de registros de imóveis - 

SPIUNET... - Feito contato com a Reitoria e a PRODIN para as providências 

necessárias, todavia resta ainda a capacitação para os Servidores, conforme oportunidade 

de agenda dos Cursos/Treinamento, a fim de lanças no devido sistema 

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, 

tendo em vista o tempo de implantação do campus e a obrigatoriedade prevista nos artigos 

94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e no item 4.6.2 da 

Orientação Normativa GEADE-004, de 25/2/2003 (parágrafos 75-82 da instrução) 

4320/64. 

Recomendação 1: Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao 

SPIUNET. 
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14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 14.1. Não utilização do sistema SUAP/módulo FROTA, em desacordo a 

portaria 864/2015/IFMT. 

Manifestação da Unidade:  “14.1. - Não utilização do sistema 

SUAP/mód. FROTA ... = Justifica-se tal situação ante a falta de operação do referido 

Sistema, que iniciou sua operação apenas em junho de 2015, posterior ao período 

auditado, todavia já começamos a operá-lo, porém sem o devido treinamento e 

capacitação do Servidor. 

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, 

tendo em vista  a obrigatoriedade de utilização do sistema prevista na portaria 

864/2015/IFMT, bem como as boas práticas de controle interno. 

Recomendação 1: Efetivar o devido controle de veículos do campus por 

meio do SUAP - Módulo FROTA. 

 

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

Não houve constatação. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

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

IN nº 10/2012 – SLTI. 

Manifestação da Unidade:  “16.1. - Ausência de Plano de Gestão e 

Logística Sustentável ... = Será instituída no 2º. Semestre a devida Portaria para a 

implantação recomendada por essa D. Auditoria, todavia resta ainda a capacitação para 

os Servidores, conforme oportunidade de agenda dos Cursos/Treinamento 

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

ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, 
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prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou 

entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 

Administração Pública. A constatação ficará mantida até que a unidade encaminha a esta 

AUDIN o seu Plano de Gestão e Logística Sustentável. 

Recomendação 1: Encaminhar a esta AUDIN, assim que elaborado , 

Plano de Gestão e Logística Sustentável do campus. 

 

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

campus – Decreto n. 5940/2006 e Programa Esplanada Sustentável. 

Manifestação da Unidade:  “16.2.2 - Ausência de Coleta Seletiva e 

separação de Resíduos recicláveis do campus ... = Será instituída no 2º. Semestre a 

devida Portaria para a implantação recomendada por essa D. Auditoria, todavia resta 

ainda a capacitação para os Servidores, conforme oportunidade de agenda dos 

Cursos/Treinamento 

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

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

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

entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 

Administração Pública. A constatação ficará mantida até que a unidade encaminhe a esta 

AUDIN o seu Plano de Gestão e Logística Sustentável, bem como demonstre a efetividade 

de coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis do campus. 

Recomendação 1: Implantar a coleta seletiva e separação de resíduos 

recicláveis do campus, bem como dar conhecimento dessa ação à esta AUDIN. 

 

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

Constatação 17.1. Ausência de informações no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

conforme Resolução 024, de 06 de julho de 2011; 
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Curso Descrição 

 

➢ Engenharia de 

controle e automação - 

Superior 

Capa: ausência de informação referente ao nível e 

modalidade do curso; 

Contra capa: ausência da informação dos nomes do 

diretor de ensino e coordenador do curso; 

Organização Curricular: ausência de informações das 

ementas, bibliografia básica e complementar, 

existência de pré requisito em cada disciplina; 

Quadro de docentes: ausência de informação quanto a 

formação, titulação, CPF, regime de trabalho,tempo de 

experiência no magistério ou experiência profissional, 

e média de alunos por docente e media de disciplina 

por docente; 

Manifestação da Unidade:  “17.1. - Ausência de informações no 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) Engenharia de Controle e Automação, conforme 

Resolução nº024/2011. - 

Para uma melhor visualização das alterações no PPC, visto que foram 

muitas páginas modificadas encaminho o PPC completo para apreciação e comprovação 

das correções realizadas: 

Capa - informações atualizadas; Apontamento realizado. 

Contra capa - informações atualizadas; Apontamento realizado. 

Organização curricular: ementas, bibliografias já constam no PPC, a 

partir da página 39, referente ao item de pré-requisitos, fora incluído em cada ementa, 

também fora incluído no quadro da matriz, pag. 37 e criado fluxograma com indicativo de 

setas. 

Quadro de docentes: atualizadas; conforme pag.130. 
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Tempo de experiência e média de aluno: o PPC está sendo 

reestruturado, conforme Portaria nº 74/2015 e as indicações de acréscimo serão 

atendidas. doc. Anexo. 

Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs do ensino 

superior define a forma e a estrutura desses projetos, que devem ser observados pelo 

campus. Em seu artigo 5º inciso II a VII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, 

“Após a sua elaboração, o PPC deverá ser socializado para apreciação e possíveis 

retificações ou adaptações” e também em seu artigo 6º, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) Superior já elaborados anteriormente, deverão passar, 

gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente 

quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto.Analisamos as versões dos 

PPCs do curso de engenharia de controle e automação, enviadas pela Gestão, verificamos 

que as informações contidas na constatação foram atualizadas, porém, não localizamos a 

resolução de aprovação  de sua retificação pelo CONSUP.  A constatação será mantida até 

que seja apreciado e aprovado pelo conselho a nova versão do PCC. 

Recomendação 1: Providenciar aprovação do PPC atualizado junto ao 

CONSUP e apos emissão da resolução de aprovação da retificação, enviar para a AUDIN. 

 

Constatação 17.2.  Ausência de informações no PPC, conforme Resolução 023, de 06 de 

julho de 2011; 

Curso Descrição 

➢ Eletrotécnica - 

Técnico 

Organização curricular, ausência de informações 

quanto a ementas, bibliografia básica e complementar, 

existência de pré requisito em cada disciplina e horas 

de estágio; 

Quadro de docentes, ausência de informações quanto 

ao tempo de experiência e média de alunos. 
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➢ Eletromecânica 

- Técnico 

Organização Curricular, ausência de informação 

quanto a ementas, bibliografia básica e complementar, 

existência de pré requisito em cada disciplina e horas 

de estágio; 

Quadro de docentes, ausência de tempo de experiência 

e média de alunos; 

Manifestação da Unidade:  “17.2. - Ausência de informações no 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), conforme Resolução nº 023/2011. 

Curso: Eletrotécnica Integrado - PPC completo - doc. Anexo 

  

Organização Curricular Ementas, bibliografia básica e complementar: as 

informações estão contidas entre as páginas 34 a 88. 

Ausência de pré-requisito: A informação que não há pré-

requisito foi inserida na página 30. 

  Horas de estágio: A informação da carga horária está no 

item 19, segundo parágrafo na página 89. 

Quadro de docentes Tempo de experiência e média de aluno: o PPC está 

sendo reestruturado, conforme Portaria nº.74/2015 e as 

informações serão acrescentadas. 

  

Curso: Eletromecânica Subsequente: 

Organização Curricular Ementas, bibliografia básica e 

complementar: as informações estão contidas entre as 
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páginas 35 a 69. 

Ausência de pré-requisito: A 

informação que não há pré-requisito foi inserida na 

página 32. 

Horas de estágio: A informação da 

carga horária está no item 19, segundo parágrafo na 

página 70. 

Quadro de 

docentes 

Tempo de experiência e média de 

aluno: o PPC está sendo reestruturado, conforme 

Portaria nº 74/2015 e as indicações de acréscimo serão 

atendidas. 

Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs técnicos e de 

ensino médio define a forma e a estrutura desses projetos, que devem ser observados pelo 

campus. Em seu artigo 7º inciso II a XIII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, 

“...A Comissão construirá ou reformulará o PPC conforme o roteiro previsto (no caso de 

cursos novos, com aproveitamento da pesquisa de demanda regional) e o encaminhará à 

Diretoria de Ensino;” e também em seu artigo 14, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) técnicos já elaborados anteriormente, deverão passar, 

gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente 

quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto.Analisamos a versão dos 

PPC do curso técnico de eletrotécnica e eletromecânica, enviada pela Gestão,   

verificamos que as informações contidas na constatação foram atualizadas, com excessão 

das informações de estagio, pois conforme artigo 3º inciso, XVIII. “Matriz Curricular – 

deverá conter:.. c)estágio obrigatório.”ou seja, essa informação deverá consta na matriz 

curricular em não num item especifico, este obrigatório no inciso XX da mesma 

resolução, e ausência da atualização no PCC do quadro de docentes, ausência de tempo de 
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experiência e média de alunos.Não localizamos as resoluções de aprovação  de suas 

retificações pelo CONSUP ref. aos dois cursos técnicos analisados. A constatação será 

mantida até que seja apreciado e aprovado pelo conselho a nota versão do PCC. 

Recomendação 1: Providenciar inserção das informações de estágio na 

matriz curricular e as informações do tempo de experiência e media de alunos no quadro 

de docente, e acompanhar aprovação dos PPCs atualizado junto ao CONSUP,  após 

emissão da resolução de aprovação da retificação, enviar para a AUDIN. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no planejamento da aquisição de bens e serviços. 

 Causa 2: Fragilidade na gestão e fiscalização dos contratos. 

Causa 3: Fragilidade na gestão de patrimônio e de procedimentos de 

levantamento patrimonial. 

Causa 4: Fragilidade no controle da execução orçamentária e 

financeira. 

 Causa 5: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial. 

 Causa 6: Fragilidade na atualização dos PPCs conforme regulamento. 

 

IV – Conclusão 

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. 
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Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

providências. 

      Cuiabá, 11 de julho de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Renata Bueno Contrera Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 

 

Marcus Vinicius Taques 

Arruda 

Auditor 
 

Jane Maria Delgado Auditora 
 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
 

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração 
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ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE 

2014 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 
(Analisados) 

CNPJ 

Favorecido 
Valor 

Liquidado 

1 8 23188.007685.2014-83 
XXX126941XX R$ 750,00 

XXX531361XX R$ 750,00 

2 8 23188.007687.2014-72 XXX550679XX R$ 750,00 

3 8 23188.007689.2014-61 
XXX001572XX R$ 8.837,10 

XXX220311XX R$ 12.500,00 

4 8 23188.008145.2014-17 XXX722881XX R$ 600,00 

5 8 23188.008150.2014-20 XXX001572XX R$ 4.708,40 

6 8 23188.020009.2014-03 

XXX722431XX R$ 900,00 

XXX467351XX R$ 900,00 

XXX481601XX R$ 900,00 

XXX758361XX R$ 900,00 

7 8 23188.020013.2014-63 XXX652611XX R$ 500,00 

8 7 23188.021710.2014-31 XX3723340001XX R$ 1.597,00 

9 3 23188.025431.2014-47 XX7182740001XX R$ 348.236,91 

10 8 23188.026675.2014-47 
XXX973831XX R$ 2.000,00 

XXX973831XX R$ 2.000,00 

11 8 23188.028365.2014-67 XXX142931XX R$ 12.384,00 

12 8 23188.030515.2014-01 XXX476751XX R$ 1.000,00 

13 8 23188.032320.2014-97 XXX596581XX R$ 1.800,00 

14 12 23218.000442.2014-11 23188.033981.2014-30 XX0483230001XX R$ 1.545,80 

15 12 23347.001140.2013-11 23188.032673.2014-97 XX9770160001XX R$ 145.032,00 
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2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 
(Analisados) 

CNPJ 

Favorecido 
Valor 

Liquidado 

1 8 23188.001052.2015-42 

XX89XX R$ 283,35 

XX89XX R$ 88,50 

XX89XX R$ 71,55 

XX89XX R$ 267,00 

XX89XX R$ 283,95 

XX89XX R$ 71,55 

2 8 23188.004523.2015-74 XXX506402XX R$ 5.117,72 

3 6 23188.000623.2015-21 XX6649640001XX R$ 3.700,00 

4 8 23188.006244.2015-45 
XXX997979XX R$ 40,00 

XXX701211XX R$ 40,00 

5 6 23188.001328.2015-92 XX9381420001XX R$ 5.211,20 

 


