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Unidade Auditada: Campus Sorriso 

Nome do Gestor: Carlos André de Oliveira 

Câmara 

Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 20/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica. 

Justificativas acatadas quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n.º 

37/2016: 3.1; 4.1.1; 4.4.2; 4.6.1; 6.1; 6.2; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.8; 8.9; 10.3; 10.6 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 37/2016 

 

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

ao exercício de 2015 (Outubro a Dezembro) e ao exercício 2016 (Janeiro a Setembro), 

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

exercício analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento 

das ações previstas no PAINT 2016, realizadas pelo Campus Sorriso, conforme descritas 

abaixo: 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

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

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.3. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.4. Acompanhamento da receita; 

3.5. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.6. Assistência ao Educando; 
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4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

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

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

7.3.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público  Federal. 

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

percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. Além disso 

também verificou-se os relatórios de consumo de combustível e inventário anual do estoque 

e do patrimônio. 

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

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

inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, requisitos e 

especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se 

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

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

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

SPIUNET e ao SIMEC.  Foi realizada reunião no campus Sorriso com o Diretor Geral e 

equipes do Departamento de Administração e Planejamento, do Departamento de Ensino e 
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setores de Pesquisa, Extensão e Tecnologia de Informação, fiscais de contratos, além de 

visita ao setor de almoxarifado e patrimônio do campus, entrevista nos setores de Pesquisa, 

de Extensão, de Ensino, de Gestão de Pessoas e de Tecnologia da Informação. Também foi 

realizada reunião no campus avançado Guarantã do Norte com o Diretor Geral e equipes do 

Departamento de Ensino e setores de Pesquisa, Extensão, fiscais de contrato, além de visita 

ao setor de almoxarifado e vistoria da reforma do campus. 

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

➢ Formalização dos processos de aquisição de bens e serviços; 

➢ Formalização dos processos de ajuda de custo e de assistência estudantil; 

➢ Fiscalização de contratos; 

➢ Publicação de Boletins de Serviço; 

➢ Divulgação de informações do campus no site; 

➢ Uso do módulo Frota. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 37/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via google docs em 10/01/2017. 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. 
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3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

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

Constatação 4.4.1. Ausência de todos os registros de conformidade de gestão diária do ano 

de 2016, em desacordo com a IN STN nº 6/07 e art. 139 do Decreto 93.872/86. 

Manifestação da Unidade: “ Ausência do Registro de Conformidade de 

Gestão, deu-se por dois motivos: Inicialmente falta de formação específica para tal 

procedimento, o que foi sanado na formação específica em Novembro de 2016 por meio da 

capacitação “Conformidade de Registro de Gestão” oferecido pelo IFMT por meio da 

ESAF; o segundo aspecto foi a atualização do cadastro para que a senha do SIAFI 

permitisse o acesso e por conseguinte a feitura das conformidades”. 

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, 
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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, 

devendo ser registrada em até três dias úteis a contar da data do registro da operação no 

SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês. A ausência ou o 

registro com restrição da conformidade dos registros de gestão implicará o registro de 

conformidade contábil com restrição. A AUDIN fará o monitoramento da constatação 

através do PPP, visando a aplicação das recomendações para seu saneamento. 

Recomendação 1:  Efetuar o registro de conformidade tempestivamente e 

quando da ausência do titular e/ou substituto que esta seja realizada pelo ordenador de 

despesa.  

Recomendação 2: Designar servidor substituto para o registro da 

conformidade de gestão. 

 

Constatação 4.4.2. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme 

dispõe o item 3, IV, Seção VIII da IN SFC n.º 1/2001, das normas relativas ao controle 

interno administrativo. 

Manifestação da Unidade: “Atualmente contamos apenas com três 

servidores, lotados no DAP, mesmo após solicitações realizadas desde 2014, quando 

tínhamos 5 (cinco) servidores, a situação foi agravada quando da ida de dois servidores 

para o Campus Avançado de Guarantã do Norte, ficando apenas com três servidores, para 
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atender oito setores distintos, sem mencionar a necessidade de pelo menos duas pessoas na 

coordenação de execução financeira, em função de existir nessa coordenação a necessidade 

de segregar as ações de empenho, liquidação e pagamento.      Não fomos atendidos, em 

nenhuma de nossas solicitações, por mais servidores, iremos utilizar essa nota de auditoria 

como forma de reforçar nossas solicitações. Enviamos em anexo o planejamento realizado 

com as devidas responsabilidades necessárias para cada função a ser exercida no DAP, 

procurando atender a segregação de funções, temos a ciência da necessidade de cumprimos 

a legislação vigente, mas, também não podemos deixar de atender as necessidades do 

Campus, solicitamos junto a Reitoria, via memorando esforços para trazer mais servidores 

para o Campus”. 

Análise da AUDIN: A IN/SFC Nº 01/01 define que: 

Controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, 

métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os 

objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de 

forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até 

a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.  

A segregação de funções consiste em um dos princípios básicos de controle interno 

administrativo conforme IN 1/2001, Seção VIII, item 3 inciso IV, manual SIAFI assunto 

020315 item 8.1.1,  Acórdão nº 5.615/2008-TCU-2ª Câmara item 1.7.1, e no Acórdão nº 

3.031/2008-TCU-1ª Câmara item 1.6 determina que não se deve permitir que: “um mesmo 

servidor execute todas as etapas da despesa, em obediência ao princípio de segregação de 

funções, que defende a separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, 

execução, controle e contabilização”; Cabe ressaltar que o atendimento ao princípio da 

segregação de função vem agregar a instituição muitos benefícios como: racionalização 

administrativa, transparência, inibição dos conflitos de interesse,melhoramento nas rotinas 

relacionadas a execução da despesa pública, diminuição da carga operacional sobre um 

mesmo servidor, restrição ao risco de erros, produtividade e principalmente o controle sobre 

os atos da gestão pública entre outros. Cabe ressaltar que em visita ao campus esta AUDIN 

verificou que há um quantitativo ainda insuficiente de servidores lotados no setor de 
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administração e planejamento, prejudicando assim a execução regular de todas suas 

atividades exigidas na unidade auditada. 

Recomendação 1: Lotar mais servidores no setor de administração e 

planejamento do campus. 

Recomendação 2: Promover a segregação de funções 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 o princípio da 

segregação de função. 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4.6. Contas Contábeis  

Constatação 4.6.1. Existência de saldo em conta contábil sem evidenciar a adequada 

situação patrimonial da unidade, conf. dispõe o art. 15, IV da Lei 10.180/01. 

Conta Contábil Saldo 

1.2.3.2.1.01.03 - Terrenos/Glebas R$ 4.720.200,00 

1.2.3.2.1.01.26 - Autarquias/ Fundações R$ 276.400,00 

1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento R$ 885.759,67 

1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos R$ 67.509,51 

1.2.3.2.1.07.00 - Instalações R$ 128.196,68 

Manifestação da Unidade: “ Iremos realizar a correção desse saldo do 

SIAFI, assim que o responsável pelo setor contábil retornar de férias a partir do dia 
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23/01/2017, essa solicitação de adequação já havia sido solicitada ao setor, mas em função 

do volume de atividades e um único servidor para realização das mesmas não foi realizada”. 

Análise da AUDIN: No item 5.4 do Mcasp diz que “ é importante destacar 

que o órgão ou entidade inicialmente devem realizar ajustes para que o balanço patrimonial 

reflita a realidade dos seus elementos patrimoniais”.  

Referente a conta contábil 1.2.3.2.1.06.01 (Obras em andamento), no manual Siafi 021107 - 

imóveis de propriedade da união, diz que: “1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento, de 

natureza transitória, que terá seu saldo transferido para a conta específica, após concluída a 

construção mediante documentação que formalize a entrega e aceitação da obra”; 

Conforme NBCT 16.10 (Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público) nº 20, e 

no MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) 6ª Edição item 5.3.1 “O 

ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou 

avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção”. No manual  SIAFI 

020318 - Encerramento do exercício, Item 5.2.11.2: “As contas do grupo 12321.06.01 Obras 

em andamento, deverá conter apenas os valores de obras ainda não concluídas até a data do 

encerramento do exercício, fazendo-se as devidas atualizações ou registros no SPIUnet, 

quando for o caso”. No item 5.2.11.5 do mesmo manual Siafi estabelece que:  

A conta 12321.06.05 - ESTUDOS E PROJETOS, deverá possuir saldo apenas 

daqueles projetos que estão em fase de elaboração ou aguardando a conclusão da 

obra; aqueles em que a obra foi concluída, o seu saldo deverá ser baixado e 

incorporado no valor do imóvel, fazendo-se as devidas atualizações/registros no 

SPIUNET, quando for o caso. 

 

Referente a conta Contábil 1.2.3.2.1.07.00 (Instalações) - Também no manual Siafi também 

021107 - imóveis de propriedade da união 

3.1.6.4 - As benfeitorias, obras ou reformas que forem realizadas nos imóveis e os 

imóveis a registrar, que forem incorporados aos imóveis de uso especial deverão 

ter os seus saldos baixados, no SIAFI, pela situação do sistema SIAFI-Web: 

IMB113: BAIXA DE BENS IMÓVEIS PARA POSTERIOR INCORPORAÇÃO 

NO SPIUNET - C/C 008. E, após a baixa, deverão ser atualizados/registrados pelo 
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SPIUnet. Entre os valores das Benfeitorias e obras, incluem-se os das contas 

12321.06.05 - ESTUDOS E PROJETOS, 12321.06.01 - OBRAS EM 

ANDAMENTO e 12321.07.00 – INSTALAÇÕES. (Grifo Nosso) 

 

Referente a conta contábil 1.2.3.2.1.01.03 (Terrenos e Glebas) e 1.2.3.2.1.01.26 (Autarquias 

e Fundações). Não é necessário a transferência do saldo contábil, pois conforme Mcasp item 

7.3:  

“Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, 

mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente. Com algumas exceções, como as 

pedreiras e os locais usados como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada e, 

portanto, não são depreciados. Os edifícios têm vida útil limitada e por isso são 

ativos depreciáveis. O aumento de valor de um terreno no qual um edifício esteja 

construído não afeta a determinação do montante depreciável do edifício.” 

O prédio novo do campus Sorriso foi inaugurado em 13/05/2016. Em 

consulta ao sistema SIMEC não foi localizado o documento comprobatório de recebimento 

provisório e definitivo do Campus, conforme orientação do manual de monitoramento de 

obra 2.0/2013, solicita que seja anexados tais documentos na aba documentos do sistema. 

ausência também da ordem de serviço, que de acordo com o mesmo manual solicita sua 

inclusão na aba contratação do Simec.  

Recomendação 1: Efetuar a transferência dos saldos das contas contábeis 

12321.06.05 - estudos e projetos, 12321.06.01 - obras em andamento e 12321.07.00 – 

instalações para a conta contábil correta no imobilizado. 

Recomendação 2: Anexar no sistema Simec documento comprobatório de 

recebimento provisório e definitivo do Campus, e a ordem de serviço do início da obra.  

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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7 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

8 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 8.1. Ausência do Termo Aditivo de valor, contrariando o Art. 65 da Lei 

n.º8.666. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23444.013922.2016-39 
Adesão ao Pregão n.º01/2015-SRP - UG 160141- 

Reforma do Campus Avançado de Guarantã do Norte. 

Conforme documentação anexada ao processo em 

questão, constatamos a emissão dos empenhos 

2016NE800248 e 2016NE800249, no valor total de 

R$134.789,27 além do contrato, posteriores à emissão 

no entanto, não localizamos aditivo de valor ao 

Contrato n.º18/2016.  

Manifestação da Unidade: “Nesse apontamento a unidade manifesta que 

por um lapso o termo aditivo não foi lavrado, porém por tratar-se de ARP cuja nela estão 

contidas todas as cláusulas que orientam esta contratação, não há prejuízo para a 

formalização da contratação”. 

Análise da AUDIN: Termo Aditivo é o instrumento utilizado para 

formalizar as modificações nos contratos administrativos, previstas em lei, tais como 

acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações de prazos, prorrogação do contrato, 

conforme estabelece o art. 65 da Lei n.º8666. Considerando que a reforma do Campus 
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Avançado de Guarantã do Norte encontra-se em fase final, a constatação será monitorada via 

PPP e a reincidência desta constatação acarretará apuração de responsabilidade do Gestor. 

Recomendação: Abster-se de efetuar alterações contratuais sem a devida 

formalização do Termo Aditivo. 

 

Constatação 8.2. Utilização indevida da Ata de Registro de Preços de serviços de 

manutenção de bens imóveis para construção/reforma de obra, contrariando o Manual de 

Obras Públicas do TCU 3.ª Edição e o item 3 da OT IBR nº 02/2009. 

Processo n. º  

 

Descrição 

➢ 23444.013922.2016-39 
Adesão ao Pregão n.º01/2015-SRP - UG 160141- 

Reforma do Campus Avançado de Guarantã do Norte.. 

Conforme documentos analisados no processo em 

questão, verificamos a utilização da Ata de Registro de 

Preços de manutenção de bens imóveis para 

construção/reforma. O TCU, ao interpretar a legislação 

referente ao pregão eletrônico, tem entendimento 

pacificado no sentido de que apenas os serviços 

comuns de engenharia podem ser contratados por meio 

de pregão eletrônico (e, portanto, também por adesão). 

As obras de engenharia não possuem essa possibilidade 

(Acórdãos 2079/2007, 2482/2007, 2635/2007 etc). A 

Orientação Técnica do IBRAOP (OT/IBR) nº 02/2009, 

por sua vez, conceitua obra de engenharia como a ação 
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de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar 

um bem, na qual seja necessária a utilização de 

conhecimentos técnicos específicos envolvendo a 

participação de profissionais habilitados conforme o 

disposto na Lei Federal nº 5.194/66.  

Manifestação da Unidade: “Para resposta deste apontamento se faz 

necessário uma análise quanto ao início da contratação; o IFMT recebeu através da 

escritura pública de doação pública registrada no cartório da comarca de Guarantã do 

Norte pelo Livro E/AUX-017 Folha 075evº datada de 18 de janeiro de 2016 a porção de 

terras correspondente a 50,1436 hectares, na qual possuía uma instalação predial de 742 

metros quadrados (fotos em anexo).     De pronto o IFMT passou a organizar a equipe 

inicial dos trabalhos juntamente com a Pró reitoria de desenvolvimento institucional e o 

campus de Sorriso que passou a ser o campus “padrinho” de Guarantã do Norte dando 

subsídios para o início das atividades. Nesse momento, por haver já iniciado duas turmas do 

curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, por já contarmos com 13 

docentes em sala de aula; decidiu pela contratação de empresa especializada com vistas a 

tornar o espaço próprio do IFMT em condições de uso. Ressaltamos que o espaço ficou 

fechado durante cerca de 2 anos até que ocorreu a doação para o IFMT e que o espaço foi 

criado em 2006 em forma de mutirão da comunidade para abrigar um seminário de 

formação de padres da igreja católica da diocese Cavanis. Nesse espaço existiam diversas 

salas e um refeitório com cozinha. 

A principal preocupação da gestão do campus Guarantã do Norte bem 

como da gestão do campus de Sorriso era justamente a de preservar as estruturas existentes 

não fazendo nenhum tipo de modificação na configuração das salas nem na estrutura do 

prédio; e isso foi feito. Porém, ficou evidente que uma limpeza geral não seria suficiente 

para tornar o ambiente o mínimo adequado aos alunos do campus avançado. Existia a 
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necessidade de refazer a pintura, elétrica, telhado, piso e parte externa; isto pode ser 

verificado através das fotos em anexo do antes da execução. 

Por entender, na época, que os serviços necessários seriam serviços 

comuns de engenharia e que seriam serviços cuja complexidade está ausente e que podem 

ser facilmente percebidos no que se refere ao desempenho; foi realizada a contratação.  

Quanto a essa questão argumenta o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu TC 

– 000299/001/09 – CONSELHEIRO FULVIO JULIÃO BIAZZI – TRIBUNAL PLENO – 

SESSÃO DE 29/04/2009. Outro ponto que foi levado em consideração que seria serviços de 

prestação não continuada, habilitando assim a utilização da adesão ao SRP em questão. 

Colabora com o entendimento a decisão do Tribunal de Contas da União, 

Acórdão n° 3.419/2013 – Plenário, Rel. Min. José Múcio Monteiro, DOU 12.12.2013, onde 

manifesta: 

““(…) 11. Ocorre que, como assinalado pela unidade técnica, o objeto da licitação não 

se caracteriza exclusivamente como execução de obra, embora seja admitida a realização de reformas de 

agências, sem ampliações. A maior demanda prevista é de serviços de readequação de ambientes, sendo que as 

obras, quando necessárias, são apenas de natureza pontual e complementar. 12. Como, no caso concreto, os 

serviços de reforma previstos, além de materialmente pouco relevantes, estão decompostos em atividades 

mais simples, típicas de intervenções isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme 

especificações usuais no mercado, e possuem natureza padronizável e pouco complexa, entendo não haver 

óbice ao emprego do sistema de registro de preços na sua contratação”. (Grifo nosso) 

 É necessário observar ainda, que a planilha de itens contratados não faz 

menção à contratação de profissional da área de engenharia e por isso o IFMT não 

remunerou na contratação tal serviço. O que foi e tem sido feito, é o devido 

acompanhamento pelos fiscais do contrato dos itens que estão sendo executados, seus 

quantitativos e a qualidade dos serviços. 

Outro fator a ser considerado é o princípio da economicidade previsto na 

constituição e que trata da obtenção do melhor resultado estratégico possível de uma 
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determinada alocação de recurso público; nesse caso a pergunta que perpassa a época da 

contratação é a seguinte: Levando em consideração a demanda social por vagas de 

educação profissional e tecnológica para a região de Guarantã do Norte; a reforma do 

prédio próprio da unidade é fundamental para isso? Considerando a restrição 

orçamentária, o prazo existente e o custo; o gestor deveria contratar os serviços pela 

adesão a SRP? 

Podemos na doutrina jurídica buscar o entendimento sobre economicidade 

como a exemplo de Régis Fernandes de Oliveira (1) explica que ‘‘economicidade diz 

respeito a se saber se foi obtida a melhor proposta para a efetuação da despesa pública, isto 

é, se o caminho perseguido foi o melhor e mais amplo, para chegar-se à despesa e se ela 

fez-se com modicidade, dentro da equação custo-benefício.’’, neste tocante, o valor a ser 

gasto pela administração na adequação dos 742 metros quadrados em Guarantã do Norte 

ficará em R$ 1.108.294,00 ou seja cerca de R$ 1.493,00 por metro quadrado. Isso sem 

levarmos em consideração a parte externa que soma 3.200 metros quadrados de plantio de 

grama e irrigação. Se formos comparar com a tabela de preços médios do Sindicato das 

indústria da construção civil em Mato Grosso – SINDUSCON o preço médio do metro da 

construção em novembro de 2016 ficou em R$ 1.752,17 (anexo ). 

Outros fatores nessa linha de análise é que o preço médio calculado pelo 

SINDUSCON não considera a necessidade de projetos especiais para a obra como o 

estrutural, por exemplo, o que eleva o custo do m²; e ainda que a ARP pela qual foi 

contratado os serviços não remunerou as vencedoras com o BDI – Benefícios de Despesas 

Indiretas, trazendo ainda mais economia para a administração pública. 

Para concluir o ponto relativo a economicidade podemos afirmar que a 

decisão do gestor gerou uma economia de cerca de R$ 192.000,00 além da urbanização 

externa de cerca de 3.200 metros quadrados de grama e irrigação (anexo). 
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Por final, a resposta a este apontamento pode ser resumida nos seguintes 

pontos: (i) Por tratar de itens onde a complexidade esta ausente, (ii) por serem itens cujo 

desempenho pode ser facilmente identificado e mensurado,  (iii) por não haver sido feito 

nenhum tipo de acréscimo na área construída e por não ter modificado estruturalmente o 

prédio, apenas substituído os itens danificados; e (iv) por ter gerado economia de recursos 

para a administração, por ter uma execução rápida em comparação a obras de engenharia 

que requerem mais tempo e nesse ponto a decisão viabilizou a oferta de mais 245 vagas 

para a região Portal da Amazônia nos cursos superiores de Zootecnia, Agroindústria, 

Biologia no curso técnico em agropecuária e na pós graduação Lato Sensu em Educação do 

Campo, todas com seus Projetos Pedagógicos de Curso elaborados”. 

Análise da AUDIN: Análise da AUDIN: No objeto da licitação Pregão 

n.º01/2015-SRP - UG 160141, fica bem claro que os serviços licitados serão para 

manutenção de bens imóveis, não sendo possível outra interpretação. O TCU, ao interpretar 

a legislação referente ao pregão eletrônico, tem entendimento pacificado no sentido de que 

apenas os serviços comuns de engenharia podem ser contratados por meio de pregão 

eletrônico (e, portanto, também por adesão). As obras de engenharia não possuem essa 

possibilidade (Acórdãos 2079/2007, 2482/2007, 2635/2007 etc). A Orientação Técnica do 

IBRAOP (OT/IBR) nº 02/2009, por sua vez, conceitua obra de engenharia como a ação de 

construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a 

utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais 

habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. A reincidência desta constatação 

acarretará apuração de responsabilidade do Gestor. 

 Recomendação: Abster-se de utilizar Ata de Registro de Preços de 

serviços de manutenção de bens imóveis - para construir, reformar, fabricar, recuperar ou 

ampliar um bem. 
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Constatação 8.3.  Ausência de repactuação para fazer face à elevação dos custos da 

contratação em razão da nova Convenção Coletiva de Trabalho, contrariando a cláusula 

Décima do contrato n° 09/2014 e o art.37 e § 1º da IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.023631.2015-65 
Serviço de vigilância não armada diurna e noturna, 

contrato 009/2014. 

Manifestação da Unidade: “A empresa solicitou a repactuação no dia 

30/03/2016, (conforme anexo), instrui o processo e enviei para a coordenação de execução 

financeira em 12/04/2016 (conforme anexo), para atender a nota técnica nº 01/2015/PF, 

solicitando a análise de até 30 dias para emissão de parecer, no entanto, a coordenação de 

execução financeira em função das diversas demandas de departamento não conseguiu 

atender a essa tarefa, mas, se comprometeu em finalizar o processo até dia 30/12/2016., 

para que possamos emitir o termo de repactuação, a empresa solicitou a repactuação 

tempestivamente, mas, como supracitado estamos apenas com três servidores no DAP, 

algumas atividades vem atrasando para serem realizadas, mas, serão feitas”.    

Análise da AUDIN: O campus deve adotar a repactuação com a 

contratada, como define o art.37 § 1º  a repactuação para fazer face à elevação dos custos da 

contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a 

vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da 

República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas 

as condições efetivas da proposta. Desta forma, a administração não pode ensejar prejuízo 

econômico a contratada, visto que , esta apresentou as planilhas de custos que comprovariam 

a elevação dos custos do serviço de acordo com a convenção coletiva de 2016 dos vigilantes 

de Mato Grosso, e o intervalo de tempo de 1 ano. Cita-se por fim, Hely Lopes Meirelles 

conceitua o equilíbrio, afirmando que: 



    
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 

17 

 
Relatório de Auditoria nº 37/2016  
 

 

 

“[...] a relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste. 

Essa relação encargo-remuneração deve ser mantida durante toda a execução do contrato, 

a fim de que o contratado não venha a sofrer a indevida redução nos lucros normais do 

empreendimento”. (MEIRELLES, 2008, p. 218) 

Recomendação: Aplicar a repactuação de 2016 com a contratada. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 9.1. Divergência entre o saldo  registrado dos itens de Bens móveis no sistema 

SUAP e no sistema SIAFI em desacordo com o art. 94 da lei 4.320/64. 

Nome da Conta saldo SUAP 

31/12/2015 

Saldo SIAFI 

31/12/2015 

Diferença 

Materiais de Consumo 0,00 5.914,23 -5.914,23 

Gêneros Alimentícios 2.646,10 1.200,00 1.446,10 

Materiais de expediente 44.537,68 3.170,20 41.367,48 

Material de processamento de dados 1.140,92 0,00 1.140,92 

Material de copa e cozinha 788,00 0,00 788,00 

Material de limpeza e prod. De higienização 383,14 0,00 383,14 

Material p/ manutenção de bens móveis 111,80 0,00 111,80 

Material de proteção e segurança 1.975,18 0,00 1.975,18 

Material hospitalar 434,40 0,00 434,40 

Ferramentas 195,50 0,00 195,50 

Total 52.212,72 10.284,43 41.928,29 
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Manifestação da Unidade: “Divergência entre o saldo registrado dos itens 

de Bens móveis no sistema SUAP e no sistema SIAFI em desacordo com o art. 94 da lei 

4.320/64. 

·         Materiais de Consumo -  saldo SUAP -  31/12/2015 -  RS 0,00 

·         Saldo SIAFI   -  31/12/2015  -  R$  5.914,23 

Não temos no SUAP,  uma conta genérica de material de Consumo. Todos 

os materiais são lançados conforme Natureza de Despesa e subitem corretos. No SIAFI novo 

não há todas as contas contábeis para estoque, por isso o setor contábil acaba lançando na 

genérica de materiais de consumo em geral: 1.1.5.6.1.01.00, mas no SUAP o lançamento é 

feito por ND conforme são comprados. 

Sobre os saldos de SIAFI de 2015 já foi respondido na Auditoria passada. 

O contador não tinha conhecimento da forma correta de fazer as liquidações em estoque, 

mas em 2016 que é o corrente ano já está sendo observado este procedimento. 

Saldo SIAFI em 20/12/2016 Total de material de Consumo -  R$ 77.489,03 

Saldo SUAP em 20/12/2016 Total de material de Consumo -  R$ 54.651,03 

A partir das orientações da Auditoria de 2015 estamos lançando no 

estoque de SUAP e do SIAFI.  Só não estão em dia os lançamentos de baixa no SIAFI.  Mas, 

isso será atualizado, segundo o responsável do setor contábil, não conseguiu fazer as baixas 

por ausência de tempo, em função do volume de atividades desenvolvidas. Segue 

comprovantes anexos”. 

Análise da AUDIN:  Referente a conta material de consumo,não acatamos 

a manifestação da unidade, visto que em consulta a transação “BALANCETE” no sistema 

SIAFI, foi verificado vários lançamentos nas contas correntes que não foram inseridas no 

sistema SUAP Ex. Conta corrente P 18, P 19 da conta contábil 1.1.56.10.100 que se 
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encontram no ano de 2015 com saldo zero no Suap.Solicitamos que seja inserido no 

momento do lançamento no PPP quais contas de estoque não estão cadastradas no SIAFI 

para posterior análise. A Conta contábil 1.1.56.0.00.00, se refere a conta do sintética do 

almoxarifado, ou seja, o saldo total do Suap deve ser igual ao saldo total do Siafi nesta conta 

contábil. 

Referente as demais manifestações da unidade, informamos que a análise do inventário de 

2016 será auditada na próxima auditoria ao Campus e que compete ao setor de Controle de 

Estoques, conforme atribuições exaradas pela IN SEDAP 205/88, dentre outras: b) manter os 

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

periódicas entre os registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos 

depósitos (fichas de prateleira) - e a consequente existência física do material na quantidade 

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

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

elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico com a finalidade de 

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

orienta o item 7.9 da IN SEDAP 205/88 “a movimentação de material entre o almoxarifado e 

outro depósito ou unidade requisitante deverá ser precedida sempre de registro no 

competente instrumento de controle (ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens 

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

documentos de descarga”. 

Recomendação: Promover a conciliação entre os registros efetuados no 

SUAP com os dos depósitos e a consequente existência física do material na quantidade 

registrada. 

 

Constatação 9.2. Ausência de inventário de Almoxarifado, em desacordo com o art. 8º da 

Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP. 
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Manifestação da Unidade: “O Inventário de Almoxarifado foi 

encaminhado. Os pontos que foram indicados como faltantes ou em desacordo, serão 

corrigidos e encaminhados novamente junto com o Inventário de Patrimônio”. 

Análise da AUDIN: Referente ao encaminhamento feito pelo Campus do 

inventário, esclarecemos que balanço de almoxarifado gerado pelo sistema SUAP,, não é 

considerado como documento formal, visto que  conforme IN SEDAP 205/88 item 8: 

“Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos 

almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou 

entidade.etc”, e no item 8.4 da mesma IN: 

Os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito do SISG deverão ser 

efetuados por Comissão designada pelo Diretor do Departamento de 

Administração ou unidade equivalente, ressalvado aqueles de prestação de contas, 

que deverão se subordinar às normas do Sistema de Controle Interno. (Grifo 

Nosso). 

Considerando a sustentabilidade no serviço público, é boa prática a comissão imprimir e 

assinar o resumo do inventário (sintético) por natureza de despesa, bem como disponibilizar 

arquivo digital do inventário sintético e analítico ao Gestor e auditoria interna.  

A inexistência do controle efetivo do almoxarifado da Unidade é motivo de Restrição ao 

Balanço da Unidade e do IFMT, além de apresentar uma situação inexistente dos materiais 

de almoxarifado do Campus na contabilidade. Esta constatação refere-se ao exercício 2015 

que deveria ter sido providenciado inventário até janeiro/2016, pois o do exercício 2016 

pode ser concluído até Janeiro/2017.  Sendo assim, será mantida até a efetiva emissão de 

inventário de almoxarifado. 

Recomendação:  Enviar, para compor os papéis de trabalho desta AUDIN, 

o inventário do almoxarifado referente ao exercício 2015. 
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Constatação 9.3. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMA ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com os outros 

procedimentos  do manual SIAFI (021101) item 2.2. 

Manifestação da Unidade: “Este procedimento foi realizado. Não há 

descumprimento deste item. O que falta é o protocolo desta ação. Por se tratar de segmentos 

do mesmo setor e sala é feito de forma mais direta e menos formal, entrega sem protocolos. 

Essa é a primeira vez que a Auditoria cobra essa comprovação. Não nos foi recomendado 

até então. Faremos protocolos no ano de 2017”. 

Análise da AUDIN: Referente a manifestação do Campus, manteremos a 

constatação, pois não foi comprovado documentalmente a entrega do RMA ao setor 

responsável, mesmo que não tenha protocolo, o mesmo datado com o dia da emissão já seria 

suficiente para exclusão da constatação. O setor de Contabilidade deverá promover a 

conciliação mensal das movimentações de entrada e saída do almoxarifado no SIAFI. Para 

tanto o responsável pelo setor de almoxarifado deverá encaminhar à Contabilidade em que a 

UG esteja jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, os 

relatórios mensais de movimentação do almoxarifado - RMA para que  procedam o ajuste e 

conciliação dos saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos 

bens deve estar preparado para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, 

movimentações, doações, baixas, etc, com emissão e guarda dos documentos comprobatórios 

necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de transferência, termos de 

doação, relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em especial, quando ocorrer 

perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc.  

Recomendação:  Providenciar o encaminhamento mensal do RMA  para a 

contabilidade. 

 Recomendação 2: Aprimorar o controle interno quanto a forma e prazo 

de encaminhamento do RMA ao setor contábil. 
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10 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 10.1. Ausência de inventário de patrimônio, em desacordo ao art. 94 da lei 

4.320/64.   

Manifestação da Unidade: “Devido ao acúmulo de funções/atividades de 

trabalho, poucos servidores e a necessidade de parar as atividades optou-se por realizar o 

Inventário, no período de dezembro a final de janeiro. O mesmo está sendo feito com 

previsão de conclusão em Janeiro. A Portaria da Comissão já foi emitida, conforme anexo e 

os trabalhos estão em andamento assim que concluídos serão enviados para a AUDIN”. 

Análise da AUDIN: Conforme item 8  da IN SEDAP 205/88:  

“8. Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos 

saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais 

permanentes, em uso no órgão ou entidade.etc. No art. 94 da Lei 4320/64 define a 

obrigatoriedade dos registros analiticos de todos bens permanentes. A inexistência do 

controle efetivo do patrimônio da Unidade é motivo de Restrição ao Balanço da Unidade e 

do IFMT, além de apresentar uma situação inexistente dos bens do Campus na contabilidade. 

Cabe ressaltar que em visita ao campus verificou-se a quantidade insuficiente de servidores 

no setor de administração e planejamento para atender todas as necessidades demandadas. A 

constatação será mantida até a efetiva emissão de inventário de patrimônio. Esta constatação 

refere-se ao exercício 2015 que deveria ter sido providenciado inventário até janeiro/2016, 

pois o exercício 2016 pode ser concluído até Janeiro/2017.  Sendo assim, será mantida até a 

efetiva emissão de inventário de patrimônio. 



    
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 

23 

 
Relatório de Auditoria nº 37/2016  
 

 

 

Recomendação: Enviar, para compor os papéis de trabalho desta AUDIN, 

o inventário do patrimônio referente ao exercício 2015. 

Recomendação 2: Lotar mais servidores no setor de administração e 

planejamento do campus. 

 

Constatação 10.2. Divergência entre o saldo  registrado dos itens de Bens móveis no 

sistema SUAP e no sistema SIAFI em desacordo com o art. 94 da lei 4.320/64. 

Nome da Conta saldo SUAP Saldo SIAFI Diferença 

Aparelhos de medição  e  orientação 130.917,10 132.077,10 -1.160,00 

Aparelhos  e  equipamentos  de  

comunicação 

6.671,88 15.571,88 -8.900,00 

Apar. Equipamentos,  utens.  Med.   Odont. 

Labor.  Hospital 

159.735,32 185.473,92 -25.738,60 

Maq. ferramentas e utensílios  de  oficina 1.905,11 4.621,79 -2.716,68 

Máquinas e equipamentos agric. e 

rodoviários 

169.615,89 196.622,83 -27.006,94 

Máquinas, utensílios e Equipamentos 

diversos 

8.699,64 14.540,64 -5.841,00 

Equipamentos de  processamento  de  dados 500.842,95 548.514,53 -47.671,58 

Aparelhos e utensílios  domésticos 460.690,99 463.187,90 -2.496,91 

Mobiliário em geral 914.908,36 1.013.064,46 -98.156,10 

Coleções e materiais bibliográficos 234.714.78 283.575.26 -48.860,48 

Equipamentos para áudio, vídeo e  foto 95.560,45 190.644,69 -95.084,24 

Veículos diversos 449,00 370.199,00 -369.750,00 

Veículos  de  tração mecânica 689.442,00 344.821,90 344.620,10 
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Máquinas, aparelhos, equipamentos e 

ferramentas 

0,00 711.720,00 -711.720,00 

Equipamento de proteção, segurança e 

Socorro 

0,00 7.600,00 -7.600,00 

Máquinas e equipamentos Gráficos 0,00 2.754,84 -2.754,84 

Equipamentos Hidraulicos e eletricos 0,00 3.128,00 -3.128,00 

Máquinas e equipamentos eletro-eletrônicos 0,00 53.184,00 -53.184,00 

Outras Máquinas, equipamentos e 

ferramentas 

0,00 1.050,00 -1.050,00 

Máquinas e utensílios de escritórios 0,00 3.690,00 -3.690,00 

Utensílios em Geral 0,00 3.887,02 -3.887,02 

Máquinas e equipamentos para fins didáticos 0,00 360,00 -360,00 

Total 3.139.438,69 4.266.714,50 -1.127.275,81 

  

Manifestação da Unidade: “Mesmo caso do Inventário. A coordenadora 

de Patrimônio assumiu as ações do setor de Compras desde a ida de 2 (dois) servidores do 

DAP de Sorriso para o Campus avançado de Guarantã do Norte, em Março de 2016. Muitos 

bens recebidos em 2016 ainda não foram tombados. Por isso há divergências nos valores. 

Em Janeiro um novo servidor irá assumir o Patrimônio e poderá concluir estas ações 

pendentes”. 

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

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

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

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

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

inconsistentes nas contas de bens permanentes, sem um controle eficiente e tempestivo, é 

motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela 
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reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis. A constatação será 

mantida até a devida atualização dos registros dos bens patrimoniais. 

Recomendação: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema 

de SUAP e promover a conciliação no SIAFI. 

 

Constatação 10.3. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, em desacordo com os outros 

procedimentos  do manual SIAFI (021101) item 2.2. 

Manifestação da Unidade: “Devido ao acúmulo de funções/atividades de 

trabalho, poucos servidores e a necessidade de atender demandas das atividades, de ensino, 

pesquisa e extensão, algumas atividades administrativas deixaram de ser atendidas. Para 

que isso não ocorra novamente, já solicitamos urgência no envio de novos servidores para o 

DAP. Assim como estabelecemos prazos para que essas ações sejam atendidas mensalmente 

a fim de que estes erros não aconteçam novamente”. 

Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover a 

conciliação mensal das movimentações de entrada e saída de bens no SIAFI. Para tanto o 

responsável pelo setor de patrimônio deverá encaminhar à Contabilidade em que a UG esteja 

jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência, os relatórios 

mensais de movimentação de bens - RMB para que procedam o ajuste e conciliação dos 

saldos contábeis. Conforme entendimento da CGU, o setor de controle dos bens deve estar 

preparado para o acompanhamento das operações típicas: aquisições, movimentações, 

doações, baixas, etc, com emissão e guarda dos documentos comprobatórios necessários 

(notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de transferência, termos de doação, 

relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em especial, quando ocorrer perda, 

extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc. A Administração deverá dispor de 

mecanismos de controle que permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap 
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ainda não possua tal ferramenta. Cabe destacar que em visita ao campus verificou-se um 

quantitativo insuficiente de servidores para atender todas as demandas, necessitando de 

novas lotações no setor de administração e planejamento, como foi recomendado em 

constatação anterior deste relatório. 

Recomendação 1:  Providenciar o encaminhamento mensal do RMB  para 

a contabilidade. 

 Recomendação 2: Aprimorar o controle interno quanto a forma e prazo 

de encaminhamento do RMB ao setor contábil. 

  

Constatação 10.4. Ausência de registro mensal de depreciação em desacordo com a 

Resolução CFC 1136/2008, NBCT 16.9, e Manual de Procedimentos Contábeis, parte II e 

artigo 15, IV da Lei 10.180/01. 

Manifestação da Unidade: “A ausência de um módulo no SUAP, que 

auxilie a depreciação para atualização no SIAFI, dificulta a realização dessa atividade, 

conforme memorando anexo temos cobrado a DGTI para a liberação desse módulo o 

facilitará nosso trabalho, segundo eles isso ocorrerá em março de 2017, como temos 

somente três servidores fazer isso via planilha do excel, demora além de não trazer 

confiabilidade nas informações”.  

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 
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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  ferramenta que automatiza o cálculo dessa 

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

dos bens inventariados e registrados no SUAP e que constam registrados no sistema de 

contabilidade com saldos desatualizados, para a correta evidenciação da situação patrimonial 

do Campus, podendo ser feito esses cálculos através da planilha de excel. 

Recomendação: Atualizar o cálculo da depreciação mensal, efetuando o 

registro no sistema contábil. 

 

Constatação 10.5. Divergência quanto ao setor de lotação de bem móvel (computador 

Desktop Patr. 105857).  No SUAP consta lotado na Tecnologia da Informação (TI) e em 

visita in loco consta na Coordenação do Pronatec . 

Manifestação da Unidade: “O computador estava na T.I. com defeito. Foi 

consertado e posto à disposição do PRONATEC. A responsável ainda não havia informado 

ao setor de Patrimônio, pois ainda estava em teste”. 

Análise da AUDIN: A unidade deve providenciar a implementação de 

controles internos com a finalidade de assegurar a devida preservação e localização efetiva 

dos bens patrimoniais, em atendimento ao art. 94 da lei 4.320/64, e também conforme 

determina na IN Sedap 205/88 no item 7.12 e item 7.13.3, pois cabe ao setor de 

administração cuidar da identificação, localização, manutenção, redistribuição e atualização 

dos dados dos materiais distribuídos. 



    
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 

28 

 
Relatório de Auditoria nº 37/2016  
 

 

 

Recomendação 1: Realizar de forma imediata, a atualização da lotação do 

bem no sistema Suap, inserindo no campo denominado “Sala” a sua localização atual. 

Recomendação 2: Aprimorar os controles internos sobre movimentação 

de bens patrimoniais no campus, bem como promover nova conferência das suas atuais 

localizações. 

11 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na fiscalização de contratos. 

Causa 2: Fragilidade na regularidade contábil  

Causa 3: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus. 

Causa 4: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

 

IV – 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 para saneamento de 

todas as inconsistências similares nos processos futuros, assumindo os riscos pela não 

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

as inconsistências relatadas nos processos em andamento e nos processos futuros, e não 

apenas nos processos analisados, assumindo os riscos pela não implementação das 

recomendações emitidas neste relatório. 
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As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições 

que tenham outros campi como participantes, estes devem ser comunicados para sanear as 

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

 

Cuiabá, 16 de janeiro de 2017. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
 

Augusto César Lira de 

Amorim 

 Auditor 
  

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

  

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Renata Bueno Contrera Coord. Aud. na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços 

 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS SORRISO ANO 2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Número do Processo 
(SIAFI GERENCIAL) 

Número dos 
Processos 

(constam da capa do 
processo físico) 

CNPJ 
Favorecido 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Liquidado 
(Processo 

Fisico) 

1 12 23041014344201348 23444.030058.2015-59 ***5865400016* R$24.000,00 R$24.000,00 

2 7 23444029957201517 23444029957201517 ***938500013* R$5.976,00 R$5.976,00 

3 8 -8 23188.006208.2015-81 **8950 R$15.448,07 86.547,35 

4 12 23115011467201405 23444.029413.2015-47 ***1813900303* R$11.250,00 R$11.250,00 

       PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS SORRISO ANO 2016 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Número do Processo 
(SIAFI GERENCIAL) 

Número dos 
Processos 

(constam da capa do 
processo físico) 

CNPJ 
Favorecido 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Liquidado 
(Processo 

Fisico) 

1 12 00050/07/2014 23444.014679.2016-76 ***4451200011* R$74.476,50 89.614,00 

2 7 03001000047201465 23444.028979.2015-51 *91 R$28.906,34 51.777.46 

3 7 03001000047201465 23444.028979.2015-51 *91 R$5.796,29 51.777.46 

4 12 

23188001976201549 23188001976201549 

***6693400017* 

R$1.553,41 31.779,84 

23444.020169.2015-57 23444.020169.2015-57 

 
24.999,94 

5 6 23188004581201506 

23188004581201506 

***732100019* 

R$60.000,00 254.803,75 

23188.008230.2015-66 
 

44.218,90 

6 12 23188016070201448 23188016070201448 ***706000011* R$611,96 R$611,96 

7 12 23188023631201465 

23188023631201465 

***08700052* 

R$104.911,34 139.526,72 

23188.000438.2015-37 

 
75.695,04 

8 12 23189014686201555 23444.008533.2016-91 ***5346300010* R$47,16 R$47,16 

9 12 23189014686201555 23444.008533.2016-91 ***604300016* R$333,99 R$333,99 

10 12 23194016751201516 23444.039203.2015-67 ***1599900120* R$2.483,46 R$2.483,46 

11 12 231.950.060.552.015 23444.008918.2016-59 ***7392000012* R$1.126,68 R$1.126,68 

12 12 23197008315201454 

23444.034485.2015-14 

***2419900014* 

R$372,90 71.801,20 

23444.008918.2016-59 

 
2.497,18 

13 12 23197008315201454 23444.034485.2015-14 ***6706700015* R$3.128,00 R$3.128,00 

14 8 23444.011342.2016-15 23444.011342.2016-15 ***610615* R$630,00 R$630,00 

15 8 23444.011342.2016-15 23444.011342.2016-15 ***915310* R$630,00 R$630,00 

16 8 23444.011342.2016-15 23444.011342.2016-15 ***015918* R$630,00 R$630,00 

17 8 23444.026041.2016-88 23444.026041.2016-88 ***388313* R$1.290,00 R$5.100,00 
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18 8 23444.028527.2016-51 23444.028527.2016-51 ***046015* R$60,00 R$60,00 

19 8 23444.028527.2016-51 23444.028527.2016-51 ***982612* R$60,00 R$60,00 

20 39 23444002701201635 23444002701201635 ***8573200011* R$4.500,00 R$4.500,00 

21 12 64286002931221561 23444.005807.2016-91 ***0100000012* R$8.900,00 15.900,00 

22 12 64331001802201481 23444.013922.2016-39 ***201400012* R$229.050,32 1.149.242,74 

23 8 -8 23444.004931.2016-39 **8950 R$1.950,00 5.850,00 

24 8 -8 23444.038089.2015-58 ***550814* R$320,00 3.869,33 

 


