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Relatório de Auditoria nº 17/2016 

  

 

Unidade Auditada: Campus Campo Novo do Parecis 

 

Nome do Gestor: Fábio Luis Bezerra 

 

Cargo: Diretor 

Geral 

 

Ordem de Serviço: 12/2016 - Demanda Especial 

Assuntos auditados: Pregão Eletrônico nº 08/2016 - Contratação de serviço de limpeza, 

asseio e conservação para o campus Campo Novo do Parecis e campus avançado 

Tangará da Serra. 

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

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 17/2016 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2016, em atendimento à demanda especial originada do OF/PR/MT/3º 

OFÍCIO NCC/Nº 2197/2016, encaminhado pela Procuradoria da República em Mato 

Grosso para a Auditoria Interna do IFMT, apresentamos ao Gestor do campus e à 

Procuradoria da República o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento da ação 

4.1 do Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna do IFMT - PAINT (análise dos 

processos licitatórios em todas as modalidades), realizada pelo Campus Campo Novo do 

Parecis, no que se refere à realização de Pregão Eletrônico nº 08/2016 para contratação de 

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

avançado Tangará da Serra. 
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 I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

Foi analisado o processo nº 23192.031069.2015-65, cujo objeto é o 

Pregão Eletrônico nº 08/2016, para contratação de serviços de limpeza, asseio e 

conservação, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra 

necessárias à execução dos referidos serviços, em regime de execução indireta por preço 

global, visando atender as demandas do Campus Campo Novo do Parecis e campus 

Avançado de Tangará da Serra do IFMT. Foram consultados o Tesouro Gerencial e o site 

Compras Governamentais. 

Foi realizado o Pregão Eletrônico em 11/04/2016, no qual foram 

homologadas as seguintes propostas (Anexo I): 

➢ Grupo 1 (Campus Campo Novo do Parecis): empresa A. S. de L. - 

ME, CNPJ nº **.*14.898/0001-**, homologado pelo valor de R$ 

610.780,08; 

➢ Grupo 2 (Campus Avançado Tangará da Serra): empresa A. dos S. 

C. & Cia. Ltda. - ME, CNPJ nº **.*59.773/0001-**, homologado 

pelo valor de R$ 263.798,59. 

  As duas empresas vencedoras prestavam serviços ao campus anteriormente 

à realização do Pregão Eletrônico nº 08/2016, conforme informações disponíveis no site 

Compras Governamentais (Anexo II), tendo sido o cadastro no SICAF de ambas realizado 

pela Unidade Gestora 158492 (campus Campo Novo do Parecis) (Anexo III): 

a) Empresa A. S. de L. - ME:  

➢ Contrato nº 08/2011: serviço de pedreiro e serviços gerais, vigência até 

15/07/2016 conforme Termo Aditivo 01/2016; 
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➢ Contrato nº 03/2012: serviço de manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos que compõem o sistema de climatização, vigência até 

13/01/2017, conforme Termo Aditivo 01/2016; 

➢ Contrato nº 01/2013: serviço de manutenção preventiva, corretiva e serviços 

de direção e rodas, com fornecimento de peças e acessórios, vigência até 

28/02/2017, conforme Termo Aditivo 01/2016; 

➢ Contrato nº 03/2016: serviço de motorista, vigência até 04/03/2017. 

b) Empresa A. dos S. C. & Cia. Ltda. - ME: 

➢  Contrato nº 24/2015: contratação emergencial de prestação de serviços de 

limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de materiais e 

equipamentos, para atender o campus Campo Novo do Parecis - Dispensa de 

Licitação nº 35/2015, vigência de 03/11/2015 a 30/04/2016; 

➢ Contrato nº 25/2015: contratação emergencial de prestação de serviços de 

limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de materiais e 

equipamentos, para atender o campus avançado Tangará da Serra - Dispensa 

de Licitação nº 35/2015, vigência de 03/11/2015 a 30/04/2016. 

A respeito da contratação emergencial à qual se referem os Contratos nº 

09/2016 e 10/2016, foi emitido o Relatório de Auditoria nº 30/2016 (Anexo IV). 

Após o aceite e habilitação, foram interpostos dois recursos pela empresa 

S. Construções e Serviços E. - EPP, CNPJ nº **.*61.180/0001-**, tendo sido ambos 

julgados improcedentes (Anexo V), com a adjudicação e homologação do resultado do 

procedimento licitatório. Foram assinados os contratos com as empresas vencedoras 

(Anexo VI): 

➢ Contrato nº 09/2016: empresa A. S. de L. - ME; prestação de serviços no 

campus Campo Novo do Parecis; valor mensal de R$ 50.898,34, anual de 

R$610.780,08; Nota de Empenho nº 2016NE800184; vigência de 02/05/2016 

até 02/05/2017; emissão de Ordem de Serviço em 02/05/2016.  

➢ Contrato nº 10/2016: empresa A. dos S. C. & Cia. Ltda. - ME; prestação de 

serviços no campus avançado Tangará da Serra; valor mensal de R$21.983,22, 
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anual de R$ 263.798,50; Nota de Empenho nº 2016NE800185; vigência de 

02/05/2016 até 02/05/2017; emissão de Ordem de Serviço em 02/05/2016. 

A análise relatada limita-se exclusivamente aos aspectos de formalização 

legal dos procedimentos, restringindo-se ao exame de documentos e verificação de 

sistemas de informação. Não foram analisados critérios de conveniência e oportunidade 

nem encaminhada Nota de Auditoria previamente à emissão de Relatório para 

manifestação da Unidade Gestora.  

O Relatório será encaminhado ao Gestor do Campus e ao Presidente do 

Conselho Superior desta Instituição, para conhecimento das supostas 

impropriedades/irregularidades. O Gestor do Campus deverá apresentar no prazo de 30 

(trinta) dias manifestação/justificativa referente as constatações detectadas neste Relatório 

que serão monitoradas pela Auditoria Interna no Plano Permanente de Providências . 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

 

Constatação 1.1. Utilização indevida dos benefícios tributários do SIMPLES 

NACIONAL, em desacordo com o artigo 17, XII, da Lei Complementar nº 123/2006 e em 

desacordo com o item 5.1.2 e com o anexo III do Edital do Pregão Eletrônico n.º 08/2016.  

Descrição 

A empresa A. Salvador de Lima, CNPJ nº **.*14.898/0001-** presta serviços de 

locação de mão-de-obra ao campus Campo Novo do Parecis: pedreiro, serviços gerais e 

motorista, conforme Contratos nº 08/2011 e 03/2016. Todavia, a Lei Complementar nº 

123/2006, art. 17, XII, impede a adesão ao Simples Nacional de empresas que exercem 

atividade de locação de mão-de-obra. A exceção a essa vedação ocorre quando a 

empresa se dedica exclusivamente à locação de mão-de-obra para limpeza, conservação 

e vigilância, conforme artigo 17, § 1º, da LC 123/2006. Como a empresa 
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supramencionada não exerce exclusivamente a cessão ou locação de mão-de-obra para 

prestação de serviços de limpeza e conservação, conclui-se que a opção pelo Simples 

Nacional é indevida. 

Tendo em vista o escopo deste relatório, que se restringe à análise do Pregão Eletrônico 

nº 08/2016, não foi verificado se os fiscais ou a gestão do campus adotaram, naqueles 

contratos, as providências definidas no artigo 34, § 9º, da IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e 

acórdão 2.798/2010-Plenário TCU: 

Art. 34. (...) 

§ 9º Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das 

contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de 

serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar  ao 

Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

No caso de a empresa contratada não realizar a comunicação, o próprio 

ente público, em obediência ao princípio da probidade administrativa, 

deve se incumbir de efetuar a comunicação à Receita Federal, para que 

esta proceda à exclusão de ofício, conforme disposto no art. 29, inc. I, 

da referida Lei Complementar
1
.   

A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a empresa que prestará serviço 

que se encaixe nas vedações contidas na LC 123/2006 não pode incluir os benefícios 

tributários nas propostas de preços, conforme acórdão 2.798-Plenário: 

As vedações descritas no art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 não 

constituem óbice à participação em licitação pública de empresa optante 

pelo Simples Nacional, desde que comprovada a não-utilização dos 

benefícios tributários do regime tributário diferenciado na proposta de 

preços e a solicitação de exclusão do referido regime. 

Apesar da vedação da opção pelo Simples Nacional, verificou-se que a empresa 

                                                 
1
 Acórdão 2.798/2010-Plenário TCU. 
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supramencionada utilizou indevidamente os benefícios tributários em sua proposta de 

preços, uma vez que constam como “zero” os percentuais do Submódulo 4.1 - Encargos 

previdenciários e FGTS, itens B, C, D, E e H, constantes da planilha de custos e 

formação de preços anexas às fls. 714-738: 

                             Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS 

B - SESI ou SESC ……………………………...0,00% 

C - SENAI ou SENAC …………………….......0,00% 

D - INCRA …………………………….………..0,00% 

E - Salário Educação ……………………….…...0,00%  

                         H - SEBRAE……………………………………...0,00%.  

Nota-se, inclusive, que a utilização dos benefícios tributários do Simples Nacional, 

acarretou a apresentação de planilha de custos com percentuais diferentes dos que 

constam do modelo da planilha de formação de custos e preços disponibilizado no anexo 

III do edital (páginas 615 a 618), Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS, 

que seguem abaixo: 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS 

A - INSS ……………………………………… 20,00% 

B - SESI ou SESC ……………………………..1,50% 

C - SENAI ou SENAC ………………………...1,00% 

D - INCRA …………………………………….0,20% 

E - Salário Educação …………………………..2,50% 

F - FGTS ……………………………………….8,00% 

G - Seguro acidente do trabalho ……………...0,00% 

H - SEBRAE ……………………………….…..0,60% 

Constatação 1.2. Utilização de índice de produtividade, na planilha de custos vencedora 

do Grupo 1, diferente do índice constante do edital, em desacordo com o item 1.1.1 do 

Termo de Referência. 

Descrição 
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Verificamos que na planilha de custos da empresa A. S. de L. - ME, no cálculo referente 

à área interna - laboratório, o índice de produtividade utilizado no cálculo do custo foi 

de 1/595,79 m², em desacordo com o índice que consta do item 1.1.1 do Anexo I do 

Edital (Termo de Referência). 

Constatação 1.3. Não foi localizado nos autos do processo o Memorando Interno nº 

007/2016/Seccional Contabilidade/IFMT/Campus Parecis, em desacordo com o artigo 38, 

VI, da Lei nº 8.666/93. 

Descrição 

Consta da Ata de Pregão (fls. 888 a 893) que a “Contabilidade está analisando as 

planilhas e a qualificação econômico-financeira” (Anexo VIII), mas não foi localizada 

tal análise nos autos do processo. Segundo informações do responsável pela Seccional 

de Contabilidade do campus, o Memorando Interno nº 007/2016/Seccional 

Contabilidade/IFMT/Campus Parecis, que contém tal análise e aponta as 

impropriedades relatadas nas Constatações 1.1, 1.6 e 1.7 deste Relatório de Auditoria, 

foi entregue em mãos à Comissão do Pregão Eletrônico (Anexo VII). Consta do referido 

Memorando a data de recebimento em 14/04/2016, mas a assinatura nela aposta não está 

identificada .  

Constatação 1.4. Não foram localizados nos autos os recursos interpostos pela empresa S. 

Construções e Serviços E. - EPP CNPJ **.*61.180/0001-**, contra-razões da empresa A. 

dos S. C. & Cia. Ltda. - ME, nem as decisões do pregoeiro e da autoridade competente, 

com as respectivas análises das razões e contra-razões dos recursos, em desacordo com o 

artigo 38, VIII, da Lei nº 8.666/93. 

Descrição 

Referidos documentos foram localizados no site Compras Governamentais. Constam 

dos autos do processo apenas as contra-razões apresentada pela empresa A. S. de L. - 

ME (fls. 869 e seguintes). 
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Constatação 1.5. Ausência de demonstração nos autos do registro na Junta Comercial das 

demonstrações contábeis apresentadas na qualificação econômico-financeira da vencedora 

do Grupo 1 da licitação, em desacordo com o art. 31, I, da Lei nº 8.666/93, art. 1.181, Lei 

10.406/02, item 2.1.5.4 da Resolução CFC Nº 563/83, e artigo 19 da IN SLTI/MPOG nº 

02/2010. 

Descrição 

Conforme exposto na constatação 1.1, a empresa vencedora do Grupo 1 não poderia 

optar pelo Simples Nacional, de forma que não poderia, também, se valer do benefício 

que consta do artigo 27 da Lei Complementar 123/2006. 

Constatação 1.6. Apresentação de declaração dos compromissos assumidos em desacordo 

com o modelo constante do Anexo VII do edital, em desacordo com o item 8.5.4.3 do 

edital do Pregão Eletrônico nº 08/2016. 

Descrição 

A empresa apresentou às fls. 698 uma relação de contratos diferente do modelo 

constante do edital, da qual não consta a data de início dos contratos nem o local de 

prestação dos serviços.  

Constatação 1.7. Impropriedades quanto à qualificação técnica da empresa vencedora do 

Grupo 2, em desacordo com os itens 8.6.1. e 8.6.1.2 do edital do Pregão Eletrônico nº 

08/2016. 

Descrição 

A empresa A. dos S. C. & Cia. Ltda. - ME apresentou dois atestados de capacidade 

técnica em 15/04/2016, conforme carimbos de autenticidade apostos por servidor do 

campus nas cópias de fls. 766/767 e 768: 

1. Atestado de fls. 766/767, referente aos Contratos 24/2015 e 25/2015 do campus 

Campo Novo do Parecis: contratação emergencial de prestação de serviço de 

limpeza no campus Campo Novo do Parecis e campus avançado de Tangará da 

Serra: não constam do documento as datas de vigência dos contratos, mas 
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conforme informações do site Compras Governamentais, os dois contratos 

possuem vigência de 03/11/2015 a 30/04/2016. Portanto, quando da 

apresentação, os contratos ainda estavam vigentes, em desacordo com o item 

8.6.1.2 do edital, e também não demonstravam a prestação do serviço durante no 

mínimo três anos, em desacordo com o item 8.6.1 do mesmo documento. 

2. Atestado de fls. 768, referente ao contrato de fls. 885/887, referente à prestação 

de serviços de limpeza em  uma fazenda no período de 01/11/2012 a 30/11/2012. 

Todavia, consta do contrato social de constituição da empresa, de 20/09/2012, 

que o objeto social era somente a exploração das atividades de serviços de 

manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, tratores agrícolas e 

veículos automotores, treinamento em desenvolvimento profissional para 

manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e tratores agrícolas. Por 

meio da Alteração Contratual nº 01, de 15/09/2015, a empresa passou a atuar 

secundariamente na atividade econômica de obras de alvenaria, urbanização de 

praças e calçadas e paisagísticas, serviço de limpeza de prédios, depósito e 

terrenos, coleta de resíduos, carga e descarga, serviço de pintura de edifícios, 

sinalização em pista e rodovias, serviços de instalação e manutenção elétrica. 

 

Constatação 1.8. Adoção de critério de adjudicação pelo menor preço global por itens 

(cada item sendo um tipo de área: interna, externa, esquadria etc) dispostos em dois grupos 

(um para Campo Novo do Parecis e outro para Tangará da Serra), de forma incompatível 

com a prestação do serviço objeto da licitação, em desacordo com o artigo 23, § 1º da Lei 

nº 8.666/93.  

Descrição 

Consta do edital do Pregão Eletrônico nº 08/2016, itens 1.1 e 6.5.1: 

1.1.  A licitação será dividida em grupos, conforme tabela constante do 

Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos 

forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 
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compõem. 

(...) 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item. 

(destaques do original) 

O Grupo 1 se refere à prestação de serviços no campus Campo Novo do Parecis e o 

Grupo 2 se refere à prestação de serviços no campus avançado Tangará da Serra. Cada 

grupo foi dividido em vários itens, sendo cada um deles um tipo de área (área interna, 

área interna banheiros, área interna laboratórios, área externa, esquadrias), com 

produtividades e valores por m² distintos.  

Os lances e a adjudicação foram feitos por item. 

Todavia, não foi localizada nos autos justificativa que demonstre que a adoção de lances 

e adjudicação por itens dispostos em grupos, e não em apenas dois itens (um para 

Campo Novo do Parecis e outro para Tangará da Serra), é técnica e economicamente 

viáveis, nos termos do que estabelece o artigo 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A adoção de 

lances e adjudicação por itens poderia, inclusive, ter ocasionado a situação em  

que cada tipo de área fosse adjudicado para um fornecedor diferente, tornando inviável a 

execução e fiscalização dos contratos. 

 

III – Conclusão  

 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

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

constatações acima registradas dos processos analisados, e também para saneamento de 

todas as inconsistências similares nos processos futuros, 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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RELAÇÃO DE ANEXOS: 

ANEXO I: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (PE) 08/2016 UASG 158492; 

ANEXO II: Contratos UASG 158492: Contrato 08/2011 e Termo Aditivo (TA) 01/2016; 

Contrato 03/2012 e TA 01/2016; Contrato 01/2013 e TA 01/2016; Contrato 03/2016; 

Contrato 24/2015; Contrato 25/2015; 

ANEXO III: Cadastros SICAF; 

ANEXO IV: Relatório de Auditoria 30/2015; 

ANEXO V: Julgamentos dos dois recursos interpostos no PE 08/2016; 

ANEXO VI: Contratos referentes ao PE 08/2016 (Contrato 09/2016 e Contrato 10/2016); 

ANEXO VII: Memorando Interno nº 007/2016/Seccional Contabilidade/IFMT/Campus 

Parecis e informações da Seccional de Contabilidade do campus; 

ANEXO VIII: CD-ROM contendo: a) documentos publicados no site Compras 

Governamentais referentes ao Pregão Eletrônico 08/2016: edital e anexos; ata de realização 

do pregão; b) cópia escaneada do Processo nº 23192.031069/2015-65. 

 Cuiabá, 05 de agosto de 2016. 

 

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 
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Bens e Serviços. 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

  


