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Relatório de Auditoria nº 10/2015 
 

   

 

Unidade Auditada: Campus Barra do Garças 

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 04/2015 

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

encaminhada a esta AUDIN, o inventário de almoxarifado do campus. 

Justificativas acatadas quanto às constatações da Nota de Auditoria n. º 07: 1.1; 3.1; 

5.1.1; 5.2.1; 5.4.1; 8.1; 8.2; 11.3 (Processo n. 23189.000156/2013-68), 11.4 (Processo 

n.23189.00156/2013-68); 11.5; 11.8; 11.9; 11.11; 12.1; 13.2; 13.3; 13.6; 17.2 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 10/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2014 (abril a dezembro) e 2015 (janeiro a março), apresentamos a Nota 

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

pelo Campus Barra do Garças, 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; 

3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 
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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 

competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua 

adequação às necessidades da Administração. 
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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. 

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 

07/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via Memorando n. 

51/2015 - GAB/BAG de 28/05/2015.  Após análise das manifestações pelos Auditores 

Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as constatações que foram 

mantidas, conforme segue: 

A – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

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 

Não houve constatação. 

 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

Não houve constatação. 
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5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Não houve constatação. 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Não houve constatação. 

5.3. Acompanhamento da receita 

Não houve constatação. 

5.4. Conformidade de gestão 

Não houve constatação. 

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

Não houve constatação. 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

Não houve constatação. 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Não houve constatação. 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

Não houve constatação. 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Não houve constatação. 
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9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

Constatação 9.1. Ausência de Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Federal Junto ao 

IFMT, em desacordo com o Art. 38, inciso VI da Lei n.º 8.666. 

Processo n. º Descrição 

 

 

➢ 23189.000459/2012-08 

Inexigibilidade n.º 03/2012 – Construção 

múltipla de serviços de XXXXX. 

Não localizamos nos autos do processo o parecer 

jurídico refere a contratação em questão 

Manifestação da Unidade: “O processo encontra-se na Procuradoria 

para parecer sobre a renovação do contrato, não sendo possível, portanto, fornecer uma 

resposta precisa sobre o apontamento, uma vez que o início da contratação data do ano de 

2012. Assim que o processo retornar iremos encaminhar a justificativa para a Auditoria”. 

Análise da AUDIN: Na manifestação o Campus argumenta que o 

processo encontra-se na Procuradoria Federal Junto ao IFMT, não sendo possível fazer 

uma resposta para a constatação em questão. Assim, passamos a analisar a constatação. O 

parecer jurídico e uma 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-1.ª Câmara, 787/2010-

TCU-2.ª Câmara, 1.466/2010-TCU-Plenário, 3.014/2010-TCU-Plenário, 5.536/2010-TCU-
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1.ª Câmara, 6.375/2009-TCU-1.ª Câmara, 462/2008-TCU-Plenário, 1.866/2008-TCU-1.ª 

Câmara, 1.320/2007-TCU-2.ª Câmara, 170/2002-TCU-Plenário e 87/2000-TCU-2.ª 

Câmara). Assim, configura irregularidade a ausência de aprovação pela Procuradoria 

Jurídica do IFMT da Inexigibilidade n.º 03/2012.   

Recomendação: Submeter à apreciação Jurídica as minutas de contratos, 

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

 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

Não houve constatação. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1. Ausência de justificativa para a rescisão do Contrato n.º 04/2012, em 

desacordo com o Art. n.º 78, incisos XII e XVII da Lei n.º 8.666. 

Processo n. º Descrição 

23189.000459/2012-08 Inexigibilidade n.º 03/2012 – Contratação 

múltipla de serviços de XXXXX. 

Não localizamos nos autos do processo, a 

justificativa para a rescisão do Contrato n.º 

04/2012, conforme extrato da publicação da 

referida rescisão (pag. 90). 

Manifestação da Unidade:  “O processo encontra-se na Procuradoria 

para parecer sobre a renovação do contrato, não sendo possível, portanto, fornecer uma 

resposta precisa sobre o apontamento, uma vez que o início da contratação data do ano de 

2012. Assim que o processo retornar iremos encaminhar a justificativa para a Auditoria”. 
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Análise da AUDIN: Conforme estabelece o Parágrafo único do Art. 78 

da Lei n.º 8.666, os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e 

justificados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, neste 

sentido, o Campus deve atentar para os futuros casos de rescisão contratual evitando que a 

falha aqui constatada se torne reincidente. 

Recomendação: Abster-se de realizar rescisão contratual sem a devida 

justificativa, conforme estabelece a legislação. 

 

Constatação 11.2. Ausência do Termo de Rescisão do Contrato n.º 04/2012. 

Processo n. º Descrição 

23189.000459/2012-08 Inexigibilidade n.º 03/2012 – Contratação 

múltipla de serviços de XXXXX. 

Não localizamos nos autos do processo, o 

Termo de Rescisão do Contrato n.º 04/2012, 

conforme extrato da publicação da referida 

rescisão (pag. 90). 

Manifestação da Unidade:  “O processo encontra-se na Procuradoria para 

parecer sobre a renovação do contrato, não sendo possível, portanto, fornecer uma 

resposta precisa sobre o apontamento, uma vez que o início da contratação data do ano de 

2012. Assim que o processo retornar iremos encaminhar a justificativa para a Auditoria”. 

Análise da AUDIN: No caso em tela, não localizamos no processo o 

documento (Termo de Rescisão do Contrato), na manifestação do Campus, foi justificado 

que o processo encontra-se na Procuradoria Federal junto ao IFMT, assim, considerando 

que o contrato já foi rescindido, a constatação em questão, será monitorada através do PPP 
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- Plano de Providência Permanente, com objetivo de evitar possíveis reincidências.  A 

constatação será mantida até o envio de cópia do termo de rescisão de contrato à esta 

AUDIN. 

         Recomendação: Anexar ao processo analisado cópia do Termo de Rescisão 

do Contrato , bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

Constatação 11.3. Ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e do gestor do 

contrato, constando as ocorrências verificadas, em desacordo com o artigo 34, § 3º, da IN 

02/2008 MPOG e §1 do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

23189.000156/2013-68 Pregão n.º 03/2013 – Contratação  de serviços 

de Porteiro, Copeiragem, Manutenção Predial e 

Auxiliar de Serviços Gerais. Contrato n.º 

04/2013. 

Não localizamos nos autos do processo, os 

relatórios do fiscal do contrato em questão 

referente aos seguintes pagamentos: 

Mês/Ano: 03/2014 – NF: 108 

Mês/Ano: 06/2014 – NF: 155 

Mês/Ano: 07/2014 – NF: 194 

Mês/Ano: 01/2015 – NF: 313 

➢ 23188.000934/2012-

48 

 

Pregão n.º 21/2011 - Contratação de serviços de 

telefonia fixa e internet (link dedicado). Contrato 

n.º 5/2012. Não foi localizado no processo a 
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atuação do fiscal de contratos com relação a 

constatação de cobrança de valores indevidos 

(multa/juros/valor a maior) das faturas de 

telefonia e internet.   

Manifestação da Unidade:  23189.000156/2013-68 : “Conforme 

solicitado, segue em anexo os relatórios referentes aos pagamentos: Mês/Ano: 03/2014 – 

NF: 108, Mês/Ano: 06/2014 – NF: 155, Mês/Ano: 07/2014 – NF: 194 e Mês/Ano: 06/2014 

– NF: 155. Informamos que nos relatórios apresentados, não consta a planilha com nomes 

dos empregados, funções exercidas, dias trabalhados, horas extras, férias, licenças, faltas 

e ocorrências pois o fiscal de contrato, nunca havia exigido estas na forma de planilha, 

mas que tais informações constam no processo em documentos específicos separadamente. 

Informamos ainda que o fiscal do contrato solicitou da empresa o envio de tais planilha 

para compor a pasta do processo. Informamos também que o relatório referente a NF 108 

do mês de março de 2014 encontra-se incompleto pois estamos aguardando o recebimento 

dos documentos solicitados para compor a pasta do processo.” 

23188.000934/2012-48: “O fiscal de contrato está realizando uma 

análise detalhada do processo, verificando a possível cobrança de valores indevidos. Após 

a análise e cálculos o mesmo entrará em contato com a operadora para sanar o problema 

e efetuar um possível acordo. E se compromete a efetuar um acompanhamento mais 

detalhado e documentar a sua atuação junto a operadora sempre que necessário à partir 

deste momento”. 

Análise da AUDIN: Com relação ao Processo n. 23188.000934/2012-48 

- Não foi possível confirmar a atuação efetiva da fiscalização do contrato, em virtude da 

não disponibilização de relatórios de acompanhamento, descumprindo o Acórdão TCU nº 

262/2006 – Plenário, art. 67 da Lei 8.666/93, que assim determina: "A execução do 
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contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-

lo de informações pertinentes a essa atribuição. §1º o representante da Administração 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados”. A fiscalização dos contratos é importante para garantir que os serviços estão 

sendo prestados de maneira adequada, que os valores pagos estão de acordo com as 

condições estabelecidas e que os bens fornecidos seguem as especificações e quantidades 

previstas no contrato. Além disso, falhas na execução do contrato podem ser detectadas 

pelos fiscais e corrigidas em tempo hábil, evitando possíveis prejuízos e interrupções nos 

serviços.  Quanto ao Processo n. 23189.000156/2013-68 a manifestação do campus elidiu a 

constatação. 

Recomendação 1: Realizar a fiscalização dos contratos, registrando as 

ocorrências no processo. 

Recomendação 2: Efetuar a revisão dos valores pagos e contratados, 

buscando ressarcir a Administração dos valores pagos indevidamente. 

 

Constatação 11.4. Ausência de holerite ou de comprovante de pagamento de salários no 

prazo legal dos funcionários das empresas terceirizadas, em desacordo com o artigo 34 da 

IN nº 02/2008 MPOG.  

Processo n.º Descrição 

 23189.000156/2013-68 Pregão n.º 03/2013 – Contratação  de serviços de 

Porteiro, Copeiragem, Manutenção Predial e 
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Auxiliar de Serviços Gerais. Contrato n.º 

04/2013. 

Não localizamos junto ao processo, os  holerites 

ou comprovantes de pagamentos de salários 

referente ao mês 01/2015, pagamento da NF n.º 

313. 

23189.000689/2012-69  Fls. 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567 e 

1569 (referente nota fiscal 1753, mês 06/2014); 

Fls. 1632, 1634, 1636, 1638, 1640, 1642, 1644, e 

1646 (ref. nota fiscal 1810, mês 07/2014); 

Fls. 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793 e 

1795 (ref. nota fiscal 1901, mês 09/2014); 

Fls. 1954 e 1964 (ref. nota fiscal 2093, mês 

12/2014).  

Fls. 2001, 2009, 2012 e 2015 (ref. nota fiscal 

2164, mês 01/2015).  

Fls. 2039, 2042, 2046, 2051 e 2052 (ref. nota 

fiscal 2219, mês 02/2015).   

Manifestação da Unidade:  

 23189.000156/2013-68: “Conforme solicitado, segue em anexo os 

holerites de pagamentos de salários referente ao mês 01/2015, pagamento da NF n.º 313.” 

“Doc. comprobatório da constatação 11.4A” 

23189.000689/2012-69: “Encaminhamos Oficio à empresa pedindo 

todos os esclarecimentos. E pedimos a partir da presente data que seja encaminhado no 
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prazo da IN02/2008. Segue em anexo.” “Doc. comprobatório da constatação 11.4B - 

11.13 - 11.15.” 

 Análise da AUDIN: O pagamento dos salários dos servidores terceirizados 

dentro do prazo legal, além de atender a legislação pertinente, também proporciona 

ambiente de trabalho adequado à execução das atividades.Pelo exposto, a presente 

constatação referente ao Processo n.º 23189.000689/2012-69  será mantida, para que as 

ações tomadas pelo campus possam ser acompanhadas pelo Plano de Providências 

Permanente, objetivando assim o efetivo controle das ações realizadas com o intuito de 

sanar as impropriedades detectadas nos processos futuros. Quanto ao Processo n. 

23189.000156/2013-68 a manifestação do campus elidiu a constatação. 

Recomendação: Controlar e fiscalizar de forma efetiva as obrigações da 

Contratada, de forma a garantir a efetividade dos direitos trabalhistas dos empregados 

terceirizados. Em caso de descumprimento da Contratada, que sejam aplicadas as 

penalidades cabíveis. 

 

 Constatação 11.5. Não localizamos junto ao processo os comprovantes de pagamento dos 

valores retroativos referente à repactuação do Contrato n.º 04/2013.   

Processo n.º Descrição 

  23189.000156/2013-68 Pregão n.º 03/2013 – Contratação  de serviços de 

Porteiro, Copeiragem, Manutenção Predial e 

Auxiliar de Serviços Gerais. Contrato n.º 

04/2013. 

Conforme documentos (pág. N.º 999 e 1039) nos 

autos do processo em questão, a empresa 
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contratada foi notificada pela Direção do Campus 

a repassar os valores relativos à repactuação do 

contrato, no entanto, não localizamos no processo 

a comprovação dos pagamentos realizados pela 

empresa contratada. 

  Manifestação da Unidade:  “Conforme solicitado o fiscal de contrato 

entrou em contato com a empresa e estamos aguardando o recebimento do comprovante 

do pagamento realizado pela empresa contratada.” “Doc. comprobatório da constatação 

11.6” 

Análise da AUDIN: O acompanhamento e fiscalização do contrato é um 

deve da administração disposto no art. 67 da Lei no 8.666/1993, bem como orientações 

contidas no § 5º do art. 34 da Instrução Normativa nº 02/2008- MPOG. Na manifestação o 

Campus não foi apresentado os comprovantes de pagamentos, contrariando a legislação em 

vigor, desta forma, a constatação em questão será monitorada através do PPP - Plano de 

Providência Permanente, com objetivo de evitar possíveis reincidências e  será mantida até 

a devida comprovação dos pagamentos. 

Recomendação: Anexar ao processo analisado cópias dos 

comprovantes de pagamentos dos valores retroativos referente à repactuação do Contrato 

n.º 04/2013, bem como enviar cópia para compor aos papéis de trabalho desta AUDIN. 

 

Constatação 11.6. Falha no fornecimento de uniformes de funcionários terceirizados, em 

desacordo com o artigo 34, § 2º, da IN SLTI/MPOG 02/2008 e com cláusula contratual. 

Processo n.º Descrição 
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 23189.000156/2013-68 Pregão n.º 03/2013 – Contratação  de serviços de 

Porteiro, Copeiragem, Manutenção Predial e 

Auxiliar de Serviços Gerais. Contrato n.º 

04/2013. 

  

O custo dos uniformes, bem como a definição dos 

mesmos, consta da planilha de custos e formação 

de preços. Todavia, durante visita da equipe da 

Auditoria Interna verificou-se que há funcionário 

que não recebeu uniforme, conforme entrevista in 

loco. 

     Manifestação da Unidade:  “Informamos que tal constatação foi 

verificada pelo atual fiscal de contrato que ao assumir a fiscalização, de imediato enviou 

para a direção do campus solicitação de notificação para a empresa contratada. 

Informamos ainda que foi enviado juntamente com a solicitação uma planilha com os 

valores que deverão ser restituídos ao IFMT referente a não prestação dos uniformes, e 

também solicitação de aplicação de multa já que a empresa contratada havia sido 

notificada anteriormente sobre a não prestação dos uniformes e não tomou nenhuma 

providencia para solucionar o problema e não reportou nenhuma justificativa para não 

fazê-lo.” 

Análise da AUDIN: O fornecimento de uniformes está previsto 

na planilha de custo mensal apresentada pela contratada, além de constar como obrigação 

da contratada, conforme item 7.1  e Anexo A do edital. Portanto, caso não seja fornecido 

deve ser realizada a glosa do referido valor na fatura, conforme autoriza o art. 36, § 6º, II 



    
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  

15 

 
Relatório de Auditoria nº 10/2015 
 

da IN nº 02/2008 SLTI/MPOG. Não foi apresentada a notificação encaminhada, constando 

prazo para que a contratada proceda à regularização. 

Recomendação: Encaminhar notificação à contratada, constando prazo 

para que proceda à regularização, sob pena de aplicação de penalidade, bem como enviar 

cópia para compor aos papéis de trabalho desta AUDIN. 

  

Constatação 11.7. Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e 

juros) contrariando o art. 4° da Lei 4.320/64, art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – 

LRF e Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.000934.2012-

48 

 

Pregão n.º 21/2011 - Contratação de serviços de 

telefonia fixa e internet (link dedicado). Contrato 

n.º 5/2012. Pagamento de multas/juros no valor 

total de  R$ 600,62, encontrados nas faturas 

constantes das fls. 106, 108, 113, 280, 283, 284, 

706v, e 729v, relativa aos serviços contratados 

conf. Lote 1 e 2 - serviços de telefonia fixa; Foi 

constatado pagamento de valor cobrado a maior e 

de juros/multas totalizando R$ 23.197,96 no 

período de maio/2013 a março/2015, para as 

faturas constantes das fls. 367, 377, 385, 405, 422, 

448, 463, 486, 509, 607, 609, 615, 654, 697, 711, 

738, 758, 784, 806, 849, 877,  s/pg. e s/pg, 

relativos aos valores contratados para os serviços 



    
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  

16 

 
Relatório de Auditoria nº 10/2015 
 

conf. Lote 5, itens 24 e 25 - internet e locação de 

CPE.  

Manifestação da Unidade:  “O fiscal de contrato está realizando uma 

análise detalhada das Notas Fiscais, verificando as possíveis falhas ocorridas que 

causaram a cobrança a maior de juros/multas para sanar o problema e assim impedir a 

sua reincidência. Após a análise e cálculos o mesmo entrará em contato com a operadora 

sempre que necessário para efetuar possíveis acordos, se comprometendo a documentar 

todos os atos realizados junto a operadora.” 

Análise da AUDIN: Conforme art. 4º da Lei 4.320/64 “a Lei de 

Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da 

administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar”. As despesas 

relativas a encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo não cumprimento 

de obrigações ou pagas a maior gera para a administração despesas consideradas 

ilegítimas, portanto, passíveis de ressarcimento. O Campus deverá adotar medidas para o 

saneamento da impropriedade/irregularidade, bem como adotar práticas para a efetiva 

fiscalização do contrato e observância dos valores cobrados.  

Recomendação 1: Controlar a tempestividade dos pagamentos das 

despesas, evitando a incidência de encargos financeiros (multas, juros ou outros); 

Recomendação 2: Revisar os valores contratados e pagos, buscando 

ressarcir a Administração dos valores pagos indevidamente; 
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Constatação 11.8. Ausência de comprovante de recolhimento da contribuição 

previdenciária-INSS, em desacordo com o artigo 34 da IN nº 02/2008 MPOG. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23189.000689/2012-

69    
Pregão n.º 02/2013 / Contrato n. 02/2013 / Objeto: 

Vigilância armada e desarmada 

Referente nota fiscal 1753, mês 06/2014; 

Referente nota fiscal 1810, mês 07/2014; 

Referente nota fiscal 1855, mês 08/2014; 

Referente nota fiscal 1901, mês 09/2014; 

Referente nota fiscal 1967, mês 10/2014; 

Referente nota fiscal 2096, mês 12/2014; 

Manifestação da Unidade:  “Encaminhado Oficio à empresa pedindo 

todos os esclarecimentos. E pedido de a partir da presente data seja encaminhado no 

prazo da IN02/2008. Segue em anexo” “Doc. comprobatório da constatação 11.4B - 11.13 

- 11.15” 

                         Análise da AUDIN: A presente constatação será mantida, para que as 

ações tomadas pelo campus possam ser acompanhadas pelo Plano de Providências 

Permanente, objetivando assim o efetivo controle das ações realizadas com o intuito de 

sanar as impropriedades detectadas. 

 Recomendação: Controlar e fiscalizar de forma efetiva as obrigações da 

Contratada, de forma a garantir a efetividade dos direitos trabalhistas dos empregados 
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terceirizados. Em caso de descumprimento da Contratada, que sejam aplicadas as 

penalidades cabíveis. 

 

 

Constatação 11.9. Ausência de comprovante de pagamento de Vale Transporte e Auxílio 

Alimentação, em desacordo com o artigo 34, § 5º, inciso I, alínea d) da IN 02/2008 

MPOG: 

Processo n. º Descrição 

➢ 23189.000689/2012-

69 (vol. 09 à 11) 
Pregão n.º 02/2013 / Contrato n. 02/2013 / Objeto: 

Vigilância armada e desarmada 

Manifestação da Unidade:  “De acordo com Termo de Ajuste de 

Conduta a empresa se comprometeu que assim que forem quitados todos os débitos, ela 

irá colocar todas suas obrigações em dia. Segue em anexo”. 

“Doc. comprobatório da constatação 11.14” 

Análise da AUDIN: A presente constatação será mantida, para 

que as ações tomadas pelo campus possam ser acompanhadas pelo Plano de Providências 

Permanente, objetivando assim o efetivo controle das ações realizadas com o intuito de 

sanar as impropriedades detectadas. 

Recomendação: Controlar e fiscalizar de forma efetiva as 

obrigações da Contratada, de forma a garantir a efetividade dos direitos trabalhistas dos 

empregados terceirizados. Em caso de descumprimento da Contratada, que sejam aplicadas 

as penalidades cabíveis. 
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Constatação 11.10. Ausência de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista (FGTS, 

INSS, RECEITA FEDERAL, CNDT, GFIP), em desacordo ao inciso IV do art. 27 da lei 

8.666/93.         

Processo n. º Descrição 

➢ 23189.000689/2012-

69    
Pregão n.º 02/2013 / Contrato n. 02/2013 / 

Objeto: Vigilância armada e desarmada 

Manifestação da Unidade:  “Encaminhamos Oficio à empresa 

pedindo todos os esclarecimentos. E solicitado a partir da presente data que seja 

encaminhado no prazo da IN02/2008. Segue em anexo. “Doc. comprobatório da 

constatação 11.4B - 11.13 - 11.15” 

Análise da AUDIN: A presente constatação será mantida, para 

que as ações tomadas pelo campus possam ser acompanhadas pelo Plano de Providências 

Permanente, objetivando assim o efetivo controle das ações realizadas com o intuito de 

sanar as impropriedades detectadas. 

Recomendação: Controlar e fiscalizar de forma efetiva as 

obrigações da Contratada, de forma a garantir a efetividade dos direitos trabalhistas dos 

empregados terceirizados. Em caso de descumprimento da Contratada, que sejam aplicadas 

as penalidades cabíveis. 

 

Constatação 11.11. Falta de comunicação a autoridade superior e aos órgãos de controle 

sobre o vínculo de servidor público com a função de sócio administrador, conforme 

estabelece o art. 116, VI da Lei 8.112/90. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23189.002852.2015-

71  

Dispensa de Licitação. Aquisição de combustíveis 

para atender emergencialmente a frota de veículos 

do Campus. Consta no processo informação do 

SICAF de vínculo de servidor público com a 

função de sócio administrador da empresa 

contratada, conforme fl. 15. 

Manifestação da Unidade:  O Art. 9° da Lei 8.666/93, em seu inciso III, 

cita: 

Art. 9º - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou 

da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 

Conforme podemos observar, a vedação se aplica somente a servidores 

ou dirigentes de órgão ou entidade contratatante ou responsável pela licitação, não 

fazendo nehuma vedação à contratação de empresas com vínculo com servidores 

pertencentes a outros órgãos ou entidades da esfera federal. 

No caso em questão, a empresa XXXXX possui em seu quadro de sócios 

o Sr. XXXXX, que pertence ao quadro de Servidores do XXXXX (XXXXX), o que não o 

desqualifica de participar de contratação com a Administração, uma vez que o mesmo tem 

vínculo com órgão ou entidade diferente da contratante ou responsável pela licitação. 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para sanar quaisquer 

dúvidas que venham a surgir. 
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Análise da AUDIN: Conforme art. 116 da Lei 8.112/92, cabe ao servidor 

levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento 

de outra autoridade competente para apuração. No caso em questão, o servidor responsável 

pela contratação tomou ciência do vínculo de  servidor público, mesmo que de outro órgão 

da administração pública, com sociedade empresarial, o que é vedado pela mesma Lei 

conforme estabelecido em seu art. 117, inciso X, que “ao servidor é proibido (...) participar 

de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, 

exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário”, cabendo ao 

servidor comunicar a autoridade superior e aos órgãos de controle para as providências 

cabíveis. 

Recomendação 1: Comunicar a CGU quanto ao vínculo de servidor 

público com a sociedade empresarial.  

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Não houve constatação. 

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. Inventário anual em desacordo com o item 8.1, a da IN SEDAP 205/88. 

Descrição 

Não foram apresentados o levantamento patrimonial feito por comissão designada, 

tampouco dos resultados encontrados, apenas a listagem dos bens cadastrados no Suap. 
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Manifestação da Unidade:  “Na época que emitiram a Portaria a 

servidora presidente da Comissão exercia funções no setor financeiro executando a 

liquidação e o pagamento e cumulativamente exercia a função de gestora de contratos. 

Fora o excesso de trabalho que não permitia a servidora se ausentar de suas atividades 

para exercer mais uma função, o Coordenador de Patrimônio não entregou a relação de 

bens para o Inventário do Exercício 2014, conforme solicitado pela Comissão de 

Inventário Anual por meio do Processo 23189.035595.2014-72 e Memo nº 

01/2014/Comissão de Inventário Anual/GAB/IFMT recebido pelo Coordenador do 

Patrimônio, conforme documento combrobatório em anexo. Sem esse documento ficou 

impossibilitado o inicio dos trabalhos da comissão.” Doc. comprobatório da constatação 

13.1” 

Análise da AUDIN: Conforme dispõe o item 8.1 da IN/SEDAP 205/88 o 

inventário anual é destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do 

acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício - 

constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o 

exercício. Nesse sentido, para demonstrar a correta situação patrimonial da entidade é 

necessário proceder o levantamento anual dos bens, conciliando com os saldos contábeis 

do patrimônio para a evidenciação adequada da situação patrimonial da unidade, em 

cumprimento ao art. 83 e 85, da Lei 4.320/64 e art. 15, IV da Lei 10.180/01.   Como boa 

prática sugerimos adotar fluxogramas de atividades e procedimentos para levantamento 

dos bens implantados por iniciativa do campus Rondonópolis. 

Recomendação 1: Finalizar o inventário patrimonial e registrar em ata 

ou relatório da comissão, os fatos relativos  a perfeita caracterização do material, conf. 

item 8.1.1 da IN/SEDAP 205/88. 
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Recomendação 3: Proceder os ajustes necessários quanto ao 

cadastramento dos bens no SUAP. 

Recomendação 4: Proceder os ajustes contábeis no Siafi, bem como 

evidenciar as variações decorrentes do inventário. 

 

Constatação 13.2. Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de 

depreciação de bens, não evidenciando a adequada situação patrimonial do ente público e 

suas variações, em desacordo com o art. 15, IV da Lei 10.180/01.  

Manifestação da Unidade:  “Foi realizado um inventário e um termo de 

transferência no início de 2012, pela reitoria ao campus Barra do Garças, na época o 

campus não possuia contador ou pessoal capacitado para verificar os erros contábeis 

cometidos. Assim que foi verificado o erro informamos a contabilidade da reitoria. Por 

falta de documentação comprobatória que encontra-se na reitoria e por falta de servidores 

e pelo acúmulo de processos na reitoria não conseguimos até o momento reverter a falha 

cometida. Foi entendido então pelo setor contáil que a melhor maneira seria continuar a 

depreciar os bens pois os mesmos estão em nossas contas contábeis. Vale ressaltar que 

com a ineficácia do sistema SUAP não conseguimos depreciar através do sistema que 

deveria ser o correto e o mesmo é realizado através de uma planilha de depreciação. A 

depreciação é realizada mensalmente, houve casos em que a contadora estava de férias ou 

com a mudança do plano de contas não conseguimos realizar em tempo hábil, mas sempre 

foi realizada mesmo fora do prazo. Nos comprometemos a realizar a depreciação em 

tempo hábil, concluir o inventário o mais rápido possível e continuar a intervir junto a 

reitoria e do setor de Patriômo do campus a regularização das falhas cometidas.” 
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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 em decorrência do inventário ainda não finalizado pela comissão, 

permanecendo a constatação pois é necessário identificar a situação física dos bens para a 

correta evidenciação da situação patrimonial do Campus.       

Recomendação 1: Comunicar à PROAD as deficiências encontradas no 

Sistema SUAP e solicitar melhorias para o efetivo controle e evidênciação patrimonial do 

Campus. 

Recomendação 2: Ajustar os saldos dos bens inventariados e atualizar o 

cálculo da depreciação mensal. 
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Constatação 13.3. 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: “Informamos que o inventário está em fase 

final de execução. Os bens ainda não foram lançados em sua totalidade por algumas 

dificuldades encontradas. Existem também alguns bens que foram transferidos pela 

reitoria a este campus mas, não se encontram em loco pois foram enviados indevidamente 

para outros campus ou continuam na reitoria. Informamos ainda que, assim que for 

concluído o inventário será apresentado um relatório com todas as discrepâncias 

encontradas e encaminharemos à reitoria um documento formal solicitando a 

regularização contábil de nosso patrimônio.” 

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 sistemas e providenciar a sua atualização.  

Recomendação 3. Elaborar e adotar Manual de Rotinas e Procedimentos 

para Controle de Registro e Movimentação de Bens Patrimoniais.  
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Constatação 13.4. Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus no 

SPIUNET. 

Manifestação da Unidade:  “Os imóveis do campus ainda não foram 

registrados no SPIUNET porque está em fase de regularização. Já providenciamos os 

seguintes documentos: Alvará de Licença para Construção, Carta de Habite-se, Certidão 

de Conclusão de Obra, Certidão Negativa junto à Receita Federal (com isenção total de 

impostos), Memorial Descritivo das Reformas e agora estamos na fase inicial de 

Averbação da área construída junto ao Cartório de Registros de Escrituras do Município, 

para assim efetuar o registro dos bens imóveis junto ao SPIUNET.” 

Análise da Audin: A manifestação da Unidade não elide a constatação, 

tendo em vista que tal constatação é recorrente, conforme pode ser observado nos 

Relatórios de Auditoria n° 05/2013 e n°06/2014, bem como 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). 

 Recomendação 1: Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao 

SPIUNET. 

 

14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Não houve constatação. 

 

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

Constatação 15.1. Ausência de avaliação oficial dos imóveis funcionais do campus, em 

desacordo ao que estabelece o Decreto-Lei 9.760/46. 
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 Manifestação da Unidade:  “Foi utilizado para cálculo a Resolução 

89/2014/CONSUP/IFMT, na época foi realizada consulta á AUDIN e não fomos 

informados da necessidade de avaliação oficial do imóvel. O cálculo na época foi 

estimado pelo XXXXX. Portanto a partir deste momento se caso houver nova concessão à 

servidores nos comprometemos a realizar a avaliação dos imóveis juntamente a XXXXX. 

Informamos que atualmente o servidor ocupante do imóvel está desocupando o mesmo por 

interesse institucional do campus”. Doc. comprobatório da constatação 15.1” 

Análise da AUDIN: A unidade deve fazer gestão junto a 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 o 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 1: Efetuar, imediatamente, a devida avaliação dos 

imóveis funcionais do campus, por meio de gestão junto a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional, que atualmente é setor responsável pela avaliação dos 

imóveis do IFMT. 

 

Constatação 15.2.  Recolhimento de taxa de ocupação dos imóveis funcionais do campus 

a menor, no valor de R$ 70,00 (setenta reais) mensais, em desacordo ao que estabelecem o 

art. 81 do Decreto-Lei 9.760/46 e o art 9º da Resolução 89/2014/CONSUP/IFMT que 

determina o recolhimento de 3,0% a.a. do valor atualizado do imóvel, na equivalência 

mensal de 0,2466%. 
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Manifestação da Unidade:  “O Termo de Ocupação de Imóveis 

Funcionais que consta no processo está sendo analisado, e os cálculos caso necessário 

serão refeitos e na ocorrência de quaisquer erros encontrados será emitida uma GRU 

para que o servidor ocupante do imóvel faça a devida regularização.” 

Análise da AUDIN: A presente constatação será mantida, para que as 

ações tomadas pelo campus possam ser acompanhadas pelo Plano de Providências 

Permanente, objetivando assim o efetivo controle das ações realizadas com o intuito de 

sanar as impropriedades detectadas. 

Recomendação: Controlar e fiscalizar de forma efetiva os recolhimentos 

das Taxasde Ocupação dos imóveis funcionais do campus, de forma a garantir a 

efetividade da legislação pertinente ao tema. Em caso de descumprimento usuário do 

imóvel, que sejam aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

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

IN nº 10/2012 – SLTI. 

Manifestação da Unidade:  “Em resposta ao Memorando nº 27/2015-

GAB/BAG/IFMT de 18 de maio de 2015 sobre as constatações da nota de auditoria nº 

07/2015 sobre o plano de logística sustentável do IFMT- Campus Barra do Garças, 

informo que o projeto se encontra em fase final de elaboração, sendo necessário a 

prorrogação do prazo de entrega para dia 26/06/2015. Devo mencionar, por fim, que os 

trabalhos estão sendo instituídos pela Comissão de Sustentabilidade do IFMT- Campus 

Barra do Garças, conforme a Portaria nº 46, 22 de abril de 2015.” 
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Análise da AUDIN: O Plano de Gestão e Logística Sustentável é 

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

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

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

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

AUDIN o seu Plano de Gestão e Logística Sustentável, bem como informe o andamento 

das ações do plano que passarão a ser implementadas, tais como coleta seletiva e 

separação de resíduos recicláveis descartáveis do campus e instalação de comissão 

permanente de sustentabilidade do campus. 

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

Plano de Gestão e Logística Sustentável do campus Juína. 

Recomendação 2: Implementar as ações de sustentabilidade definidas no  

Plano de Gestão e Logística Sustentável do campus, conforme Decreto nº 5.977/2006 e IN 

nº 10/2012 – SLTI. 

 

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

 

Constatação 17.1. Divergência na descrição da infraestrutura mínima entre os Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC) e o Catálogo Nacional de Cursos do MEC:  

Cursos Descrição 

                                             

➢ Manutenção e suporte em 

informática  - Técnico 

                                 

No item 24.1 do PPC (p.55/56) não constam 

Laboratórios de arquitetura de computadores, em 
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desacordo ao Catálogo de cursos do MEC  - 

CNCT/MEC.       

Manifestação da Unidade:  “1. Em análise das constatações anotas, 

identificamos que no ato do envio dos PPCs para análise da AUDIN fora enviadas versões 

desatualizadas dos cursos Técnico em Alimentos Integrados ao Ensino Médio e Técnico 

em Manutenção e Suporte em Informática – Subsequente. Diante de tal constatação, 

providenciamos cópias digitalizadas da versão atualizada e aprovada dos referidos PPCs 

para que sejam encaminhadas retificando o envio anterior para a AUDIN …”. 

Análise da AUDIN:   A organização didática do instituto federal de 

Mato Grosso determina em seu Art. 9º que “ Os cursos no âmbito do IFMT deverão ser 

criados através de Projetos Pedagógicos de Cursos, que atendam às demandas do contexto 

onde está inserido e às diretrizes da legislação brasileira, seus princípios e finalidades, 

preceitos, e orientações”...   e ainda no seu Art. 11 que “Todos os Projetos deverão ser 

submetidos à Pró-Reitoria de Ensino para análise, parecer e posteriormente encaminhado 

ao Conselho Superior do IFMT para aprovação e autorização de funcionamento.” 

A resolução 024 no artigo 6º e na resolução 023 em seu artigo 14, determina que 

“Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) Superior já elaborados anteriormente, deverão 

passar, gradativamente, por reformulação para adequação a esta normativa”. 

O Ministério da Educação emite periódicamente catálogos de cursos, onde além de 

outros requisitos para validação de um curso está a infraestrutura física mínima exigida 

para que tal curso funcione.  Sendo assim, a Gestão deve atender todos os requisitos 

mínimos nos PPcs submeter à aprovação do Conselho Superior do IFMT.  
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Analisamos a versão reenviada para esta AUDIN, porém permanece a ausência 

de dados sobre a existência do laboratório especifico de arquitetura de computadores, 

no curso de manutenção e suporte a infomática. 

Recomendação: Providenciar a atualização do PPC do curso de 

manutenção e suporte a informática, constando as instalações físicas e equipamentos 

necessários para a existência do curso, conforme Catálogo do MEC edição 2012. 

 

 

 

 

Constatação 17.2 Ausência de informações no PPC conforme resolução 024 de 06 de 

julho de 2011. 
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●     Comércio - Técnico 

                      

                      

              

Ausência da informação da modalidade do curso 

na capa do PPC; no item organização curricular 

falta informação de ementas, bibliografias básicas 

e complementar, existência de pré requisito para 

cada disciplina, carga horaria; fluxograma;plano 

de melhoria do curso;atendimento ao discente; no 

item quadro de docentes, falta a informação do 

CPF, regime de trabalho, experiência e media de 

alunos, conforme artigo 4º, II , da resolução 023 

de 06 de julho de 2011; 

● Alimentos - Técnico  
Ausência da informação de bibliografia básica e 

complementar no item organização curricular, 

conforme artigo 4º, II , da resolução 023 de 06 de 

julho de 2011.    

● Manutenção e suporte em 

informática - Técnico 
Ausência  da informação no item capa referente a 

modalidade do curso; no item contra capa, falta 

informação dos pros reitores; na organização 

curricular, falta a informação de bibliografia 

básica e complementar, e também a existência de 

pré requisito para cada disciplina e horas de 

estagio, conforme artigo 4º, II , da resolução 023 

de 06 de julho de 2011.    

 

Manifestação da Unidade:  “1. Em análise das constatações anotas, 

identificamos que no ato do envio dos PPCs para análise da AUDIN fora enviadas versões 

desatualizadas dos cursos Técnico em Alimentos Integrados ao Ensino Médio e Técnico 

em Manutenção e Suporte em Informática – Subsequente. Diante de tal constatação, 

providenciamos cópias digitalizadas da versão atualizada e aprovada dos referidos PPCs 

para que sejam encaminhadas retificando o envio anterior para a AUDIN. 
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2. Quanto às constatações referentes ao PPC do curso Técnico em 

Comércio Integrado ao Ensino Médio, informamos que a versão original, aprovada no 

CONSUP, encontra-se na PROEN. Solicitamos à Coordenação Pedagógica da PROEN 

que nos remeta cópia digital deste PPC para que possamos adotar as medidas devidas 

para atender ás constatações desta Nota de Auditoria referentes ao PPC – Técnico em 

Comércio Integrado ao Ensino Médio. Para tal, requeremos junto a esta direção, seja 

dilatado o prazo para o atendimento das constatações referentes a este PPC.” “Doc. 

comprobatório da constatação 17.1, 17.2 e 17.3” 

Análise da AUDIN:  A normativa para elaboração dos PPCs técnicos 

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

Também em seu artigo 14, 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 novas versões dos PPCS dos cursos de Técnico em manutenção 

e suporte de informática e técnico em alimentos integrado, enviadas pela Gestão, 

porém verificamos que as informações contidas na constatação não foram atualizadas 

e ratificamos a ausência da nova versão do PCC do curso técnico em comércio.   A 

constatação será mantida até as providências serem tomadas. 

Recomendação 1: Providenciar atualização dos PPCs dos cursos manutenção e 

suporte em informática (técnico), alimentos integrados (técnico) e Comércio (técnico).  
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B - 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: Deficiência de rotinas, padronização, manuais e checklists de 

procedimentos de controle interno. 

  Causa 4: Fragilidade na gestão de patrimônio e de procedimentos de 

levantamento patrimonial. 

Causa 5: Fragilidade no controle da execução orçamentária e 

financeira. 

   Causa 6: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial do Campus 

com registros de saldos desatualizados. 

   Causa 7: Fragilidade na atualização dos PPCs conforme regulamento. 

 

 

III – 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. 

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. 
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  Cuiabá, 16 de junho de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Marcus Vinicius Taques 

Arruda 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza 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 BARRA DO GARÇAS 

2014 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

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

CNPJ Favorecido 
Valor 

Liquidado 

1 12 23188.001248/2013 23189.007034.2014-83 XX8271670001XX R$ 291,51 

2 12 23188.001248/2013 23189.022165.2014-91 XX8271670001XX R$ 1.508,50 

3 3 23189.000095.2013-39 XX9487470001XX R$ 

515.356,30 

4 7 23189.000459.2012-08 XX0283160016XX R$ 6.000,00 

5 12 23189.000689/2012-69 XX6673890001XX R$ 25.278,68 

6 8 23189.001762/2013-09 

XXX266341XX R$ 714,00 

XXX455810XX R$ 714,00 

XXX251111XX R$ 91,04 

XXX370391XX R$ 1.500,00 

7 6 23189.01333332014-57 XXX505741XX R$ 1.500,00 

8 8 23189.015041.2014-59 

XXX638441XX R$ 576,00 

XXX393911XX R$ 864,00 

XXX291771XX R$ 576,00 

XXX487871XX R$ 864,00 

XXX390421XX R$ 576,00 

XXX049171XX R$ 576,00 

XXX955071XX R$ 864,00 

XXX638201XX R$ 864,00 
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XXX595961XX R$ 128,00 

XXX629381XX R$ 576,00 

XXX951741XX R$ 256,00 

XXX589491XX R$ 864,00 

XXX364101XX R$ 576,00 

XXX455161XX R$ 576,00 

XXX646861XX R$ 864,00 

9 8 23189.016976.2014-52 XXX917391XX R$ 540,00 

10 8 23189.016980.2014-11 XXX659981XX R$ 600,00 

11 6 23189.018122.2014-19 XX7955780001XX R$ 7.997,00 

12 8 23189.018387.2014-17 
XXX327031XX R$ 5.500,00 

XXX814961XX R$ 2.000,00 

13 8 23189.018591.2014-20 XXX157191XX R$ 2.000,00 

14 8 23189.019205.2014-17 XXX944021XX R$ 1.620,00 

15 8 23189.019392.2014-39 

XXX954121XX R$ 375,00 

XXX181591XX R$ 375,00 

XXX174561XX R$ 375,00 

XXX812941XX R$ 375,00 

XXX239981XX R$ 375,00 

XXX866591XX R$ 375,00 

16 8 23189.019425.2014-41 
XXX575291XX R$ 210,00 

XXX701371XX R$ 210,00 

17 6 23189.020978.2014-46 XX2191620001XX R$ 680,00 

18 7 23189.021198.2014-13 XX5134980001XX R$ 27.460,00 
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19 8 23189.023263.2014-45 XXX954231XX R$ 350,00 

20 8 23189.024935.2014-30 
XXX946231XX R$ 210,00 

XXX913141XX R$ 210,00 

21 8 23189.029401.2014-08 XXX660501XX R$ 210,00 

22 8 23189.031587.2014-57 

XXX971591XX R$ 320,00 

XXX153871XX R$ 320,00 

XXX825801XX R$ 320,00 

23 8 23189.031589.2014-46 XXX708971XX R$ 280,00 

24 8 23189.034137.2014-16 
XXX771041XX R$ 210,00 

XXX386651XX R$ 210,00 

25 12 23194.002141.2013-65 23189.018557.2014-55 XX7204620001XX R$ 190,00 

26 12 23219.000797.2013-18 23189.019182.2014-41 
XX1425960001XX R$ 12.160,00 

XX0229990001XX R$ 5.096,00 

2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

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

CNPJ Favorecido 
Valor 

Liquidado 

1 12 23188.002440/2010 23189.000934.2012-48 XX5357640329XX R$ 12.189,61 

2 12 23189.000156.2013-68 XX0193890001XX R$ 12.979,91 

3 6 23189.002852.2015-71 XX5972440001XX R$ 1.027,68 

4 8 23189.028819.2014-90 
XXX793911XX R$ 250,00 

XXX606051XX R$ 250,00 

5 12 23191.000853.2013-70 23189.035896.2014-04 XX1927660001XX R$ 908,40 

 


