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Relatório de Auditoria nº 04/2015 
 

  

 

Unidade Auditada: Campus Campo Novo do Parecis 

 

Nome do Gestor: XXXXX Cargo: Diretor Geral 

Ordem de Serviço: 02/2015 

Assuntos auditados: Formalização de procedimentos; ações e regulamentações de 

tecnologia da informação; diárias, passagens e ajuda de custo; cartão de pagamento do 

governo federal; recursos exigíveis - restos a pagar; retenção e recolhimento de tributos; 

conformidade de gestão; controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções; 

limite de dispensa de licitação; concessão de bolsa financeira aos servidores; 

PRONATEC e Mulheres Mil; assistência ao educando; planejamento da aquisição; 

análise do edital; contratos, execução e fiscalização; constatação física/financeira de 

almoxarifado; constatação física/financeira de patrimônio (inclusive incorporação, 

alienação e desfazimento de bens móveis do patrimônio da unidade); conservação e 

utilização de frota e utilização e controle do consumo de combustíveis; ocupação de 

imóvel funcional; sustentabilidade; área pedagógica. 

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

Observação: 

Justificativas acatadas quanto às constatações da Nota de Auditoria n. º 04/2015: 

3.1; 5.2.1; 5.2.2; 5.6.1;  7.1; 7.2;  9.6; 9.7; 9.8; 10.2; 10.3; 11.1; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 

11.9; 11.10; 11.13; 11.14; 11.15; 11.17; 12.2; 13.2; 13.3; 15.1; 15.2      
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2014 (março a dezembro) e 2015 (janeiro), apresentamos o Relatório de 

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

pelo Campus Campo Novo do Parecis 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; 

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; 
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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 

04/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via Google docs 

em 30/04/2015, anexando os comprovantes das justificativas. 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 

Constatação 2.1. Valor da contratação de solução de tecnologia em valor superior ao 

previsto no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), em desacordo com o art. 

9º, I, da IN SLTI/MPOG nº 04/2010. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.001386/2013-95 Cabeamento estruturado: o valor da contratação de 

instalação de cabeamento estruturado no campus 

previsto no PDTI é de R$ 300.000,00. Porém, o 

valor efetivamente contratado (Contrato 20/2014) 

foi de R$ 1.131.132,22. 
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Manifestação da Unidade: “O projeto aplicado foi elaborado na forma 

de um Anel Óptico, permitindo a padronização e redundância física da rede. Tal topologia 

permite, no caso de rompimento da fibra ótica em um dos sentidos, que a rede continue 

funcionando normalmente no outro “braço” do anel. Tal necessidade se deve ao fato de 

termos que atender grandes demandas da Instituição com projetos voip (telefonia, entre 

eles) e de serviços on-line das áreas administrativas e pedagógicas, abrangendo todos os 

prédios do Campus, implantação futura de circuito interno de video monitoramento 

através de câmeras ip.  O custo do projeto está diretamente relacionado à 

disposição desses prédios dentro da área do campus. Ressalta-se a maior distância física 

entre eles, em relação ao que comumente se vê em escolas convencionais. Foi necessário a 

instalação de um rack em todos os ambientes e o cabeamento interno implantado utiliza 

cabos e conectores da Categoria 6 (CAT6), que oferece maior taxa de transferência de 

dados. Por se tratar de um projeto que utiliza tecnologia de ponta, será necessário muito 

tempo até que se possa tratar tal rede como obsoleta, o que gerará grande economia no 

futuro”. 

Análise da AUDIN: O art. 4ºcaput, da IN SLTI/MPOG nº 04/2014 

estabelece que as contratações de tecnologia da informação devem ser precedidas de 

planejamento, e este deve ser elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação – PDTI.  No mesmo sentido o artigo 11, inciso I, que determina que o 

planejamento da contratação deve estar alinhado com o PDTI. O PDTI complementa o 

planejamento estratégico da instituição, definindo prioridades e recursos necessários para a 

realização das metas e objetivos da unidade. Ao ultrapassar de maneira significativa o 

montante destinado à contratação da instalação de cabeamento estruturado, a unidade 

comprometeu a realização das demais atividades previstas no PDTI e, consequentemente, o 

alcance das metas do órgão.  Além disso, também não foi comprovada a realização de 

efetiva pesquisa de mercado, de forma que não resta comprovado nos autos que o preço 
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contratado está em conformidade com o praticado no mercado.   Também foi verificado 

em visita ao campus que a empresa contratada foi a autora do projeto básico. 

  

 Recomendação 1: Apurar responsabilidade pela contratação de serviço 

de tecnologia da informação sem realização de pesquisa de mercado e permitindo execução 

de projeto básico pela própria executora do serviço, e ainda por contratar valor quase três 

vez superior ao previsto no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. 

 

Constatação 2.2. Ausência de observância do processo para contratação de solução de 

tecnologia da informação previsto na IN SLTI/MPOG nº 04/2010, prevendo o 

planejamento da contratação e a gestão do contrato. 

Processo n. º Descrição 
➢ 23192.001386/2013-95 Cabeamento estruturado. Não consta do processo a 

demonstração de observância das fases que constituem a 

contratação de solução de tecnologia da informação nos 

termos das IN 04/2010: 
1. Planejamento da contratação (art. 9 a 19): 
a. documento de oficialização da demanda; 
b. análise de viabilidade da contratação; 
c. plano de sustentação estratégica da contratação; 
d. análise de riscos; 
e. termo de referência ou projeto básico: constam 

apenas a proposta comercial da contratada às fls. 

03/19, plantas baixas de fls. 22/51 e termo de 

referência às fls. 67/70. O termo de referência é 

posterior à autorização para adesão à ata de registro 

de preços e não possui todos os elementos previstos 

na Instrução Normativa. 
2. Gestão do contrato (art. 25 a 27): 
a. Plano de inserção da contratada 
b. monitoramento da execução. Não constam os 

documentos e informações sobre a execução do 

contrato referidas na IN nº 04/2014 (em vigor 

durante a execução do contrato), apenas uma 

medição (fls. 125/130) e nota fiscal com o ateste do 
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fiscal. Tendo em vista que o serviço se encontra em 

fase de finalização Alertamos para a necessidade de 

observar a referida Instrução Normativa quando da 

realização das próximas medições, pagamentos e 

recebimentos (provisório e definitivo).   

Manifestação da Unidade: “A solução estava prevista no PDTI 2012-

2014 e a contratação foi efetivada devido a urgência em adequar a nossa rede de 

computadores à demanda de serviços on-line necessárias ao cumprimento das tarefas 

administrativas e pedagógicas do campus. As constatações 2.1 e 2.2 foram respondidas 

pela equipe de TI do campus e em anexo o mapa do serviço de cabeamento estruturado 

para auxiliar”. 

Análise da AUDIN: O art. 8º, e seguintes da IN SLTI/MPOG nº 04/2014, 

que substituiu a IN SLTI/MPOG nº 04/2010, estabelece que as contratações de tecnologia 

da informação devem seguir três fases: planejamento da contratação, seleção do 

fornecedor e gestão do contrato. O planejamento da contratação (art. 9º a 25) consiste nas 

seguintes etapas: instituição da equipe de planejamento, estudo técnico preliminar da 

contratação, análise de riscos e termo de referência ou projeto básico. A seleção do 

fornecedor está prevista nos artigos 26 a 30. A gestão do contrato (art. 31 a 37) consiste 

nas seguintes fases: início do contrato, encaminhamento formal de demandas, 

monitoramento da execução, transição e encerramento contratual. Não se verificou nos 

autos a observância das fases e procedimentos previstos na IN SLTI/MPOG nº 04/2014, 

especialmente no que se refere à fase de planejamento. Verificou-se pela análise dos 

autos, vistoria técnica e entrevista que não consta documento de oficialização de demanda 

nos termos definidos na Instrução Normativa, nem estudo preliminar da contratação ou 

análise de riscos. O projeto básico foi elaborado pela própria empresa contratada, 

posteriormente à adesão à ata de registro de preços e contratação, que, por sua vez, foi 

realizada sem demonstração de pesquisa dos preços praticados no mercado, tendo sido os 

serviços contratados por valor quase três vezes superior ao previsto no PDTI, conforme 
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constatação anterior. Também não consta dos autos que houve acompanhamento da 

contratação pela Reitoria, uma vez que não consta autorização do Reitor nem 

acompanhamento do Departamento de Tecnologia da Informação da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional.  

   

      Recomendação 1: Planejar as contratações de serviços de tecnologia da 

informação executando o processo previsto na IN SLTI/MPOG nº 04/2014, observando a 

sequência lógico-temporal entre as tarefas e os ritos de aprovação dos artefatos produzidos 

ao longo do processo, bem como ser apreciado pelo comitê de TI quando da alteração do 

valor ou do objeto descrito no PDTI. 

 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Não houve constatação. 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

Não houve constatação. 

 

5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 5.1.1. Ausência de retenção de impostos federais em desacordo com o art. 2º 

Instrução Normativa RFB 1234/12. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.000261.2013/48 

    

 

O Campus não vem procedendo a retenção de 

impostos através de DARF, sendo que a empresa 
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responsável pelo fornecimento de mão-de-obra 

para os postos de cozinheira e auxiliar de cozinha 

encontra-se vedada ao enquadramento, cuja 

informação já foi encaminhada a SRFB, através do 

ofício 210/2014/Gabinete/DG/IFMT-JNA. 

Manifestação da Unidade: “A Instrução Normativa da Receita Federal 

do Brasil em seu art. 4º dispõe que a pessoa jurídica constante do inciso XI optante do 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 

da Lei Complementar n º123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar ao órgão 

declaração conforme o modelo IV do anexo da mesma IN, para fins de não incidência de 

retenção dos tributos federais. Ainda assim, o órgão como medida de controle interno 

consulta o sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil com o fim de comprovar a 

veracidade da informação prestada pelo fornecedor/ prestador de serviço no seguinte 

endereço:http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21. Ou 

seja, no caso concreto de exame, se a empresa apresenta a Declaração de Optante do 

Simples Nacional e da consulta realizada no site da Receita Federal, o único 

procedimento a ser realizado pela Coordenação Financeira é efetuar a não retenção do 

tributo conforme o art. 4 caput. e XI da IN/SRF 1234/2012.  No entanto, conforme o 

ofício 210/2014/Gabinete/DG/IFMT-JNA (o qual não tinhamos conhecimento) e o ofício 

065/2015/CCC/CNP (em anexo) já foi protocolado junto a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil e a empresa XXXXX o pedido de alteração do regime tributário e a saída da 

mesma da opção do SIMPLES NACIONAL”. 

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

enquadramento indevido de que resultou a constatação gerou reflexos na gestão 

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

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21
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Controle Interno (Secoi) e de Orçamento, Finanças e Contabilidade (Secof) da Corte de 

Contas (publicada internamente em 18/1/2011): “Secoi e Secof orientam unidades sobre 

retenção de tributos federais Orientação trata de retenção de tributos de microempresas 

ou empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, que prestam serviços por 

meio de cessão de mão de obra. 

A Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (Secof), em 

conjunto com a Secretaria de Controle Interno (Secoi), tendo em vista o disposto no 

Acórdão nº 2.798/2010 TCU-Plenário, de 20/10/2010 e, ainda, parecer da Conjur, 

exarado nos autos do TC-021.566/2010-0, de 18/11/2010, apresentam às unidades 

gestoras executoras do Tribunal de Contas da União (TCU) as seguintes orientações, em 

relação às retenções de tributos federais e de contribuição previdenciária das empresas 

optantes pelo Simples Nacional prestadoras de serviços por meio de cessão de mão de 

obra. 

Em conformidade com o art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 

123/2006, não podem recolher os tributos federais na forma do Simples Nacional as 

microempresas ou empresas de pequeno porte que realizem cessão ou locação de mão de 

obra. No entanto, o § 1º do art. 17 c/c os §§ 5º-B ao 5º-E e § 5º-H do art. 18, admite 

exceção às empresas que se dediquem exclusivamente às atividades a seguir 

discriminadas, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido 

objeto de vedação (desde que não sejam exercidas por meio de cessão de mão de obra): 

“§ 5º-C ... 

... 

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.” 

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

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

Nacional dar-se-á, obrigatoriamente, quando as microempresas ou empresas de pequeno 
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porte incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na referida lei 

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

impeditiva. 

Assim, na constatação de qualquer situação impeditiva de opção pelo 

Simples Nacional pelas microempresas ou empresas de pequeno porte contratadas pelas 

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

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

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

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

mediante ofício.” 

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

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

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

pelo Simples Nacional pelas microempresas ou empresas de pequeno porte contratadas 

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

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

A situação de impedimento de opção pelo Simples Nacional deverá ser comunicada à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e à microempresa ou empresa de pequeno porte 

contratada, mediante ofício”. 

Portanto, cabe a administração adotar o mesmo procedimento para o 

Campus. 

Recomendação: Recolher/efetuar retenção dos tributos pelo regime 

comum e não pelo diferenciado. 
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5.2. Conformidade de gestão 

Constatação 5.2.1. Ausência de registro de Conformidade de gestão/diária, em desacordo 

com a IN STN nº 6/07. Reincidência. 

Manifestação da Unidade: “A portaria nomeando servidor para a 

realizar a Conformidade de Gestão foi emitida em 10/02/2014, porém a servidora só 

tomou ciência da portaria no mês de abril. A partir da ciência a servidora encaminho CI,s 

e e-mails solicitando capacitação e só foi atendida em partes, então solicitou que fosse 

substituida na função, por falta de capacitação e também por segregação de função. O 

Campus Campo Novo encontra-se com um número de servidores técnico muito abaixo do 

recomendado, portanto, não encontramos servidor que possa realizar a conformidade sem 

a segregação, então a servidora aceitou realizar a função até que entre novos servidores 

em exercício e possa ser designado novo servidor para a função. Desde dezembro de 2014 

a conformidade de gestão “dos pagamentos” tem sido realizada. Outro fator é que 

frequentemente as senhas do Siafi são suspensas, como ocorre na data atual 10/04/15, 

onde a servidora esta sem acesso ao Siafi para realizar a conformidade, apesar do setor 

de contabilidade já ter solicitado por 03 (três) vezes o acesso dos servidores ao Siafi. 

Quanto a possibilidade do Gestor financeiro realizar a conformidade seria o ideal, mas é 

quase impossível, se levarmos em consideração todas as atribuições do mesmo. 

O Grande problema é a falta de servidores do quadro administrativo, 

hoje o campus tem uma defasagem de 18 servidores Técnicos Administrativos, os 

servidores aptos a fazer o serviço todos operam o sistema SIAFI e SIASG o que acaba por 

inviabilizar que esses servidores façam a conformidade, na reunião com a equipe de 

Auditoria que veio ao campus, listamos os nomes e as atividades dos servidores aptos a 

fazer esse serviço e chegamos a conclusão que restaria ao Diretor Geral do campus fazer 

essa atividade. Diante do exposto informamos que a conformidade está sendo realizado e 
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o campus está buscando manter essa rotina em conformidade com as determinações 

legais”. 

Análise da AUDIN: Apesar dos problemas encontrados pela Unidade, 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, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da 

existência de documentos hábeis que comprovem as operações. Dispõe o art. 8º da IN STN 

nº 6/2007 que “o registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade 

de servidor formalmente designado pelo Titular da Unidade Executora, o qual constará no 

Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de 

emitir documentos”. Será admitida exceção ao registro da conformidade quando a unidade 

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

tais funções, sendo que, nesse caso, a conformidade será registrada pelo próprio ordenador 

de despesas. A conformidade dos registros de gestão deverá ser registrada em até três dias 

úteis a contar da data do registro da operação no SIAFI, podendo ser atualizada até a data 

fixada para o fechamento do mês. A ausência ou o registro com restrição da conformidade 

dos registros de gestão implicará o registro de conformidade contábil com restrição.   

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

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

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

Recomendação 2: Designar servidor substituto para realização de 

conformidade diária. 

Recomendação 3: Promover a adequada capacitação de servidor para o 

desempenho de suas atividades. 
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5.5. Controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções 

Constatação 5.5.1. 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.    

Descrição 

Único agente responsável pela conformidade de gestão e por fiscalização de contratos, 

conforme designação nas portarias 238 de 10/02/2014 e 439 de 07/03/2014. 

   Manifestação da Unidade: “Consultamos o chefe de 

auditoria(informalmente) e explicando que em virtude da falta de servidores, a servidora 

mais indicada seria a Gestora de contratos, pois se formos considerar todas as pessoas 

que atuam no setor administrativo cairiam na mesma situação. Diante do exposto e 

considerando a falta de servidores(TAE) a situação que nos pareceu menor pior foi 

nomear a referida servidora, pois, todos os demais servidores que poderiam efetuar o 

serviço acessam o sistema (executando) e cairiam na mesma situação e com o agravante 

de operacionar sistema como SIAF, SIASG, SDDP etc, nos vemos impossibilitados de 

sanar esse apontamento e abertos a sugestões de como resolver essa situação”. 

   Análise da AUDIN: A segregação de funções consiste em princípio 

básico de controle interno administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade. 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, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da 

existência de documentos hábeis que comprovem as operações. É uma ferramenta de 

controle interno, nesse sentido, o registro de conformidade não poderá ser efetuado por 
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servidor que tem função de emitir documentos. O gestor deve manter a preocupação de 

garantir a separação das funções no âmbito administrativo. 

   Recomendação: Lotar mais servidores no setor administratico do 

campus, bem como designar servidor que não tenha função de emitir documentos para 

efetuar o registro de conformidade de gestão. 

 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Constatação 6.1. Pagamento de bolas  aos servidores bolsistas no Programa Mulheres Mil 

com ausência de relatório mensal de atividades: 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.017700/2014-32 Processo de pagamento de bolsas a servidores 

bolsistas do programa Mulheres Mil 

Manifestação da Unidade: “As atividades realizadas pelos servidores 

bolsistas são definidas em edital, existia folha ponto para todos que participavam do programa, 

sempre que solicitado qualquer tarefa para atender o programa eram prontamente atendidas. 

Considerando o grande atraso de repasses financeiros e a falta de acompanhamento e orientação 

e por se tratar da primeira turma no campus Campo Novo do Parecis-MT pode-se considerar 

como satisfatório a realização do programa e dos servidores envolvidos, informamos que por falta 

de conhecimento o relatório mensal das atividades não foi realizado, porém as atividades 

desenvolvidas foram as contantes no edital. Os apontamentos servirão para corrigir numa próxima 

turma, informamos ainda que atualmente o programa encontra-se suspenso e sem previsão de 

retorno”. 

Análise da AUDIN: O Relatório de Atividades Mensal dos servidores-

bolsistas do PRONATEC/MULHERES MIL, é indispensável para o pagamento das bolsas, 

tendo em vista a obrigatoriedade, conforme Lei 12.513/2011 e Resolução n. 
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044/CONSUP-IFMT. A presente constatação será mantida, até seja encaminhado a esta 

AUDIN os relatórios de atividades em tela. 

Recomendação 1: Elaborar Relatório das Atividades dos processos de 

pagamento realizados, bem como encaminhar cópia para compor os papéis de trabalho 

desta AUDIN. 

Recomendação 2: Realizar o pagamento de bolsas para servidores que 

atuam no PRONATEC/MULHERES MIL somente mediante apresentação de Relatório de 

Atividades Mensal.  

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

Não houve constatação. 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Não houve constatação. 

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO  

Constatação 9.1.  Deficiência no planejamento para seleção e para cadastro dos 

colaboradores eventuais (não servidores) de exames de processos seletivos, agravado por 

ausência de recursos orçamentários prévios ao exame e por realização de despesa sem 

prévio empenho, contrariando o arts. 6º, I e 73 do Dec. n.º 200/67, Acórdão TCU n.º 

408/1996-Plenário e art. 60 da Lei n.º 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.035824/2014-69 
Processo de pagamento de fiscais não servidores 

do Campus Avançado Tangará da Serra que 

prestaram serviços no exame de seleção dos 

Cursos do Ensino Médio Integrado – Edital n.º 

076/2014: 

1. Formalização do processo ocorrida após a 

realização do certame. 
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2. Não foi localizada, no processo, a formalização 

prévia dos selecionados para prestarem serviços no 

exame em questão. 

3. Ausência de critérios específicos para seleção 

dos colaboradores eventuais não servidores. 

4. Ausência de controle e rotina de procedimentos 

para contratação de colaboradores não servidores. 

5. Ausência de justificativa/ comprovação da 

necessidade de colaboradores não servidores. 

 6. A ausência de provisão orçamentária/ recursos 

financeiros anteriores à realização dos processos 

seletivos (fls. 05 e 08). 

 7. Realização de despesa sem prévio empenho 

(fls. 02). 

Manifestação da Unidade: “Temos que considerar que esse foi o 

primeiro processo seletivo realizado para o campus avançado de Tangará da Serra, que 

por inexperiência e por falta de falta de orientação por parte da reitoria acabou por 

conduzir esse processo de forma errônea. Esse processo inicialmente seria de 

responsabilidade da Reitoria, que depois passou para o Campus Campo Novo do Parecis. 

Temos que considerar que quando da autorização de funcionamento do campus avançado 

de Tangará da Serra, parte de certas atribuições ficaram sob responsabilidade da reitoria 

e outra parte para o campus Campo Novo do Parecis, ou seja, essa situação fez com que o 

campus avançado ficasse aguardando que a reitoria ou campus Campo Novo do Parecis 

conduzisse todo o processo seletivo, porém essa responsabilidade acabou por recair sob a 

responsabilidade do campus avançado de Tangará da Serra e que por falta de experiência 

acabou por cometer os equívocos citados. Para sanar os apontamentos o campus Campo 
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Novo do Parecis passou os procedimentos padrôes adotados nesse tipo de atividade. Com 

isso iremos monitorar e orientar nos próximos processos”. 

Análise da AUDIN: Trata-se do processo administrativo para pagamento 

de fiscais não servidores do Campus Avançado de Tangará da Serra que prestaram serviços 

no exame de seleção dos Cursos do Ensino Médio Integrado – Edital n.º 076/2014. 

Verifica-se que a formalização do processo ocorreu no dia 03/12/2014, ou seja, 03 (três) 

dias após a realização do certame (30/11/2014). Não foi localizada, no processo, a 

formalização prévia dos selecionados para prestarem serviços no exame em questão. Os 

únicos documentos juntados, que informa quem foram os prestadores de serviço 

selecionados, foram um memorando do dia 01/12/2014, solicitando o pagamento (fls. 02), 

e a lista de presença dos trabalhadores no dia do evento (fls. 03 e 04). Em reunião e 

entrevista realizada no dia 26/03/2015, o chefe do Departamento de Administração do 

campus Campo Novo do Parecis, campus gerenciador do campus avançado de Tangará da 

Serra, informou que o responsável pela seleção dos colaboradores do processo seletivo é 

designado pela gestão do campus.      Os gestores informaram, ainda, que o processo 

nasceu na Gerência de Políticas de Ingresso e foi repassado para o campus após finalização 

do processo seletivo, o que acabou culminando no atraso do empenho da despesa. 

Observa-se, portanto, no caso desse processo específico de pagamento de fiscais não 

servidores, que não houve critérios específicos para seleção dos colaboradores não 

servidores, prejudicando o possível interesse de colaboradores eventuais, e que também 

não houve comprovação da necessidade de colaboradores não servidores, conforme 

determina o art. 5º da Resolução CONSUP n.º 10/2013. Entretanto, a gravidade da 

deficiência no planejamento para seleção dos fiscais não servidores fica evidenciada 

quando se nota que não havia provisão orçamentária/ recursos financeiros para a realização 

do próprio processo seletivo (conforme fls. 05 e 08), o que causou a realização da 

prestação de serviço pelos fiscais sem o prévio empenho (por exemplo as NE 000311, 
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000315, 000319 de 2014, efetuados somente no dia 23/12/2014 – Consulta ao SIAFI2014, 

Transação >CONNE), atividade administrativa proibida pelo art. 60 da Lei n.º 4.320/64. O 

planejamento deve ser realizado de modo a promover a adequada e tempestiva utilização 

dos recursos orçamentários (Decisão 408/1996 – Plenário). Conforme expressa o art. 73, 

do Decreto-Lei 200/67: “Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito 

que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer 

atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites 

previamente fixados em lei”. Cabe ressaltar que, conforme manifestação da unidade e em 

análise do processo, houve um certo conflito na condução e execução do processo seletivo, 

visto que a seleção dos colaboradores se fez pelos campi, sendo, em outro viés, o processo 

gerado na Gerência de Políticas de Ingresso da Reitoria, e o empenho e o pagamento, que 

seria feito pela própria Reitoria, foi descentralizado aos campi posteriormente à realização 

do certame. A unidade, no entanto, se comprometeu em utilizar os procedimentos padrões 

para esse tipo de atividade e que irão monitorar e orientar nos próximos processos. A 

reincidência poderá acarretar em apuração de responsabilidade. 

Recomendação 1: Instrua os processos e realize planejamento para 

seleção e cadastro dos colaboradores eventuais previamente à aplicação dos exames de 

seleção, estabelecendo critérios para escolha dos prestadores de serviços e anexando 

justificativas para contratação de colaboradores não servidores. 

Recomendação 2: Abster-se de realizar despesa sem prévio empenho, 

sob pena de apuração de responsabilidade. 

 

Constatação 9.2. Ausência de autorização do Reitor do IFMT para realização de despesa 

acima de R$ 30.000,00, em desacordo com o artigo 1º, § 2º, da Portaria 183/2011. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23192.034993/2014-12 Serviço de reparo em instalações elétricas. 

➢ 23192.001386/2013-95 Serviço de instalação de rede lógica. 

➢ 23192.000538/2013-32 Serviço de limpeza e conservação. 

➢ 23192.001386/2013-95 Cabeamento estruturado. 

Manifestação da Unidade:  “Processo 23192.000538/2013-32, foi erro 

de procedimento por parte de quem enviou o processo para a análise do processo para a 

reitoria, pois existe um modelo de memorando que usado para encaminhar os pregões 

para PROJUR e nesse modelo o processo é primeiro encaminhado para o gabinete do 

Reitor, depois de autorizado é que o processo é enviado para a PROJUR, segue em anexo 

o modelo e também pode ser comprovado em todos os outros pregões realizados pelo 

campus. O processo será renovado no mês de junho e como tem que passar pela análise 

da procuradora, iremos aproveitar e enviar para autorização do Reitor.  

Processo 23192.001386/2013-95 Serviço de instalação da rede lógica e 

cabeamento estruturado:  Foi erro de formalização do processo, a autorização será 

anexada ao processo. Segue em anexo a autorização. 

Processo 23192.03493/2014-12 Serviço de reparo em instalações 

elétricas, mesma situação do processo 23192.001386/2013-95. Segue em anexo a 

autorização”.  

Análise da AUDIN: O art. 1º, § 2º, combinado com art. 1º, I, a, ambos 

da Portaria 183/2011 IFMT, determina que caberá ao Reitor, em conjunto com o Diretor 

Geral do campus, autorizar a contratação de obras, serviços, compras e alienações acima de 

R$ 30.000,00.    Os processos de adesão a licitação também devem seguir a legalidade das 

contratações públicas, a fim de adquirir bens ou contratar serviços, mesmo em caráter de 

urgência.  O processo burocrático existente hoje é um mecanismo de controle da 

administração, a fim de cumprir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Nota-se que não há sobreposição desses princípios, devendo estes 
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serem cumpridos em igualdade. Frise-se também que a portaria supracitada foi expedida 

pelo atual Reitor, sendo esta mais um mecanismo de controle com boas práticas para se 

contratar bens e serviços.   Na manifestação do Campus a justificativa referente aos 

processos n. 23192.001386/2013-95  e n. 23192.03493/2014-12 foi acatada uma vez que 

demonstrou os comprovantes da autorização, porém o serviço de limpeza e conservação 

houve a falta dessa autorização pelo Reitor.    A reincidência na ausência de autorização 

prévia do Reitor nas contratações acima do valor estipulado em portaria acarretará 

apuração de responsabilidade. 

  Recomendação 1: Observar o cumprimento da Portaria/IFMT n.º 

183/2011, nas aquisições acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

Constatação 9.3. Não foi localizado nos autos o parecer técnico assinado do Setor de 

Engenharia, em desacordo com o artigo 12 da Portaria nº 325/2014 do IFMT. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.034993/2014-12 Serviço de reparo em instalações elétricas 

 Manifestação da Unidade: “Esse processo tem uma característica com o qual o 

campus não tinha trabalhado ainda, ou seja, é um caso atípico, pois trata-se de uma 

adesão. E no chek list de processo de Adesão não consta a exigência de que tenha que 

passar por setor de engenharia, porém como se trata de uma adesão com característica de 

obra de engenharia deveria ter o despacho da engenharia, pois nesse caso em específico, 

foi contratada uma empresa para fazer o projeto e conseguir sua aprovação junto a 

CEMAT e a partir desse projeto é que foi feito a adesão. O setor de engenharia tem 

conhecimento do projeto, pois todas as alterações tiveram anuência do setor de 

engenharia, porém não foi emitido nenhum parecer formal sobre as reuniões realizadas.  

O processo está sendo conduzido e o setor de engenharia da reitoria é responsável pela 
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fiscalização. O campus irá solicitar um parecer técnico sobre o projeto e quando estiver 

pronto iremos anexar ao processo e encaminhar uma cópia para Auditoria”. 

Análise da AUDIN: As atividades de obras e serviços de engenharia, 

mesmo quando ocorrer por adesão ARP, devem possuir um parecer técnico do setor de 

engenharia para serem contratadas. 

Recomendação 1: Nas contratações futuras de serviços de engenharia ou 

obras, incluir o prévio parecer técnico do setor de engenharia. 

 

Constatação 9.4. Ausência de pesquisa de mercado que demonstre a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração e justifique a vantagem na adesão à ata de registro de 

preços, em desacordo com o artigo 22 do Decreto 7.892/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.034993/2014-12 Serviço de reparo em instalações elétricas. 

➢ 23192.001386/2013-95 Cabeamento estruturado. 

Manifestação da Unidade: “A pesquisa foi feita, porém não foi 

impressa as consultas realizadas, buscou-se várias atas de registro de preços com os 

serviços a serem contratadas, porém no levantamento que foi feito na cidade nenhuma 

empresa demonstrou interesse em realizar os trabalhos em grande parte por falta de 

estrutura e capacidade para efetuar os serviços”. 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, 

a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Federal que não tenha participado do certame licitatório 

(órgão carona), desde que seja realizada prévia consulta ao órgão gerenciador da licitação, 

e também que seja devidamente comprovada a vantagem. No entanto, conforme 

Jurisprudência do TCU, quanto à utilização da ARP pelo “órgão carona”, antes da adesão à 

ARP deve ser feita uma ampla pesquisa de mercado que comprove que os preços 
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estabelecidos na Ata estão compatíveis com os praticados no mercado, garantindo assim a 

seleção da proposta mais vantajosa para Administração, consoante estabelece o art. 3° da 

Lei 8.666/1993 (Acórdãos n°s 2.786/2013 - Plenário e 301/2013 - Plenário).   Em análise 

ao processo supracitado, não localizamos uma pesquisa de mercado, segundo manifestação 

do campus, essa pesquisa e efetuada via site de compras do Governo Federal 

(comprasnet.gov.br), no entanto nenhum documento foi anexado ao processo, conforme 

declaração do próprio Campus.     Conforme jurisprudência do TCU, a ampla pesquisa de 

mercado não pode ser considerada mais um documento formal que comporá o processo. 

Trata-se de procedimento que visa orientar o gestor na redução e otimização das despesas 

públicas, buscando a transparência e a efetividade na gerência da coisa pública (Acórdão nº 

2.463/2008 – Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar, Processo nº 001.419/2007-6). 

Recomendação 1: Realizar ampla pesquisa de preços de mercado, a fim 

de comprovar previamente, nos autos, que os preços estabelecidos na Ata estão 

compatíveis com os praticados no mercado. 

Constatação 9.5. Ausência de juntada ao processo da ata de registro de preços à qual foi 

feita a adesão, em desacordo com o artigo 22 do Decreto 7.892/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.001386/2013-95 Cabeamento estruturado. 

   Manifestação da Unidade: “No modelo de ofício que utilizamos 

para solicitar a Adesão, pedimos ao órgão gerenciador da Ata que disponibilize copia da 

Ata para compor o processo, porém dificilmente esse pedido é atendido. Considerando que 

foi celebrado contrato, e apesar de ter ciência que a cópia da ata deva compor o processo, 

acreditamos que o contrato acabe por substitui mesmo que parcialmente essa exigência. 

Informamos que é rotina do campus solicitar a ata para compor os processos”. 

Análise da AUDIN: Nos casos de adesões a ARP, o processo deve 

iniciar com a cópia da Ata de Registro de Preço do órgão gerenciador. O Gestor deve 
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formalizar solicitação dessa cópia a órgão gerenciador, que concordando com a adesão 

deve fornecer tal documento.  A constatação fica mantida até a anexação do comprovante 

ao processo. 

   Recomendação 1: Iniciar processo de adesão a ARP com a cópia dessa 

ata. 

    Recomendação 2: Providenciar cópia da ARP no processo analisado, 

bem como enviar para compor os papéis de trabalho da AUDIN. 

 

Constatação 9.6. Ausência de atendimento a recomendações contidas no parecer jurídico 

ou justificativa comprovada para o não atendimento, em desacordo com o artigo 38, 

parágrafo único, da Lei 8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.000538/2013-32 Serviço de limpeza e conservação: Ausência de 

demonstração da vantajosidade da inclusão de 

materiais de limpeza quando da contratação de 

serviço de limpeza e conservação (fls. 109 verso). 

Manifestação da Unidade: “A recomendação é que esse tipo de contratação 

seja feito sem fornecimento de material, porém esse tipo de medida é recomendável quando se tem 

um corpo de técnicos administrativos suficientes para fazer as licitações e para fiscalizar a 

prestação do serviço, que não é o caso do Campus Campo Novo do Parecis, pois para efetuar a 

licitação sem material, teriamos que fazer duas licitações, uma para a contratação do serviço e 

outra para a aquisição do material, outro fator é que seria necessário um acompanhamento mais 

rigoroso em relação ao uso dos materiais. E pelo histórico desse tipo de serviço, quando o 

material é fornecido pelo campus o desperdício acaba por ser bem maior. Temos considerar ainda 

os custos de se fazer dois processos licitatórios e o fato de não temos equipe para efetuar um 

volume de licitações superior ao que é realizado hoje, nem pessoal suficiente para acompanhar a 

execução dos serviços. E pelo histórico a contratação do serviço com o material e bem mais 
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vantajoso, principalmente pelo fato de corremos o risco de ter o pessoa para fazer a limpeza e não 

temos os materiais de limpeza, pois tendo licitações diferentes ficamos refém de empresas de fora 

da cidade e até mesmo do estado para entregar os materiais de limpeza. Foi solicitado ao Setor de 

Apoio e Serviços (CSA) que faça uma justificativa para compor o processo. Assim que nos for 

apresentado essa justificativa, iremos encaminhar para a Auditoria”.  

Análise da AUDIN: Na contratação de serviços de limpeza e 

conservação deve ficar explícito, nos autos, a justificativa da vantajosidade de incluir o 

fornecimento de material de limpeza. Cada campus tem as suas características peculiares 

que devem ser formalmente expostas durante o planejamento desse tipo de contratação.  A 

constatação será mantida até a inclusão da justificativa nos autos. 

Recomendação 1: Providenciar justificativa no processo analisado, 

mesmo que intempestivamente, da vantajosidade da contratação com fornecimento de 

material de limpeza. 

 

Constatação 9.7. Pesquisa de mercado realizada junto a empresas que possuem sócio em 

comum, comprometendo assim a efetiva verificação da realidade do mercado e, 

posteriormente, a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, tendo sido, 

inclusive, uma destas empresas a vencedora do certame, em desacordo com o acórdão 

TCU 4.561/2010-1ª Câmara. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.000538/2013-32 Serviço de limpeza e conservação. A pesquisa de 

mercado que serviu de base para a determinação 

do preço estimado da licitação foi realizada junto a 

três empresas, sendo: 

1. XXXXX - ME, CNPJ XX.371.682/0001-

XX. Sócio dirigente constante do SICAF: 

XXXXX - orçamento às fls. 221/227. 

2. XXXXX - ME, CNPJ XX.240.608/0001-
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XX. Sócio dirigente constante do SICAF: 

XXXXX. O orçamento de fls. 228/234 foi 

assinado por seu filho, XXXXXX. 

3. XXXXX - ME, CNPJ XX.111.423/0001-

XX. Não consta dirigente cadastrado no 

SICAF, mas o orçamento de fls. 214/220 

foi assinado pelo sócio dirigente XXXXX, 

que também é sócio dirigente das empresas 

constantes dos itens 1 e 2 acima. 

4. Não consta a identificação da empresa 

responsável pelo orçamento de fls. 

205/213, mas referido documento também 

foi assinado por XXXXX, identificado 

como sócio dirigente.    

A empresa XXXXX, CNPJ XX.371.682/0001-XX 

foi a vencedora do Pregão Eletrônico 03/2013, 

Contrato 14/2014.  

  Manifestação da Unidade: “Os valores para contratação dos serviços de 

limpeza e conservação são baseados em uma portaria divulgada anualmente pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, essa portaria determina o valor mínimo e máximo, define inclusive a 

produtividade das áreas de limpeza, portanto vejo essa pesquisa de preço como uma 

exigência totalmente desnecessária, porém para cumprir a exigência, enviamos o pedido 

de orçamento para várias empresas, porém as únicas que retornaram foram as constantes 

do processo.. Importante reforçar também que o preço de referência foi feito com base na 

portaria e não nos preços da pesquisa de mercado conforme consta no edital.  conforme 

tabela(disponivel no termo de referencia) abaixo:” 
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ITEM 

  

TIPO DE ÁREA 

 

  

UNID. 

 

  

TOTAL DA 

ÁREA ( m2) 

 

  

LIMITE 

 MÁXIMO(R$

) PORTARIA Nº 

14/2013 SLTI/MPOG 

R$ 

VALOR  MENSAL 

ESTIMADO (R$/m2 ) 

  

01 
 Área interna 

m2 9.444,4 4,42 41.744,42 

02 
 Área externa  

m2 5596,90 2,21 12369,15  

03 
 Esquadrias 

m2 1259,40  1,01  1271,99  

TOTAL MENSAL ESTIMADO 
55385,56 

TOTAL ANUAL ESTIMADO 664626,76 

 

Análise da AUDIN: A pesquisa de mercado não pode ser dispensada, 

pois a Portaria estabelece apenas referência de preço mínimo e máximo, sendo necessário 

verificação no mercado dos preços praticados.   Com a publicação da IN 05/2014 o Gestor 

deve ter o cuidado de efetuar pesquisa de preço no comprasnet, nos contratos vigentes com 

outros órgãos e sítios eletrônicos especializados, além da pesquisa a fornecedores, com o 

intuito de definir o preço de mercado para abertura de licitação em serviços continuados. 

      Recomendação 1: Efetuar ampla e prévia pesquisa de preço para as 

licitações, inclusive as de serviços continuados. 
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10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

Constatação 10.1. Ausência de cláusulas no edital de licitação para contratação de serviço 

de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão-de-obra, em desacordo com o 

artigo 19 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008:   

Processo n. º Descrição 
➢ 23192.000538/2013-32 - Serviço 

de limpeza e conservação. 
- ausência de disposição prevendo que a execução 

completa do contrato só acontecerá quando o 

contratado comprovar o pagamento de todas as 

obrigações trabalhistas referentes à mão-de-obra 

utilizada (art. 19, XVIII); 

- ausência de exigência de comprovação de que o 

licitante executou serviços de terceirização 

compatíveis em quantidade com o objeto licitado 

por período não inferior a 3 anos e declaração de 

que o licitante instalará escritório em local 

previamente definido pela Administração Pública, 

comprovado em no máximo 60 dias da vigência (art. 

19, § 5º); 

- ausência de cláusula exigindo que o licitante 

comprove que executou contrato com mínimo de 20 

postos, em caso de contratação igual ou inferior a 40 

postos, ou mínimo de 50% do número de postos de 

trabalho a serem contratados, quando se tratar de 

contratação superior a 40 postos (art. 19, § 7º). 
- ausência de regra com previsão de provisionamento 

de valores para o pagamento das férias, 13º salário e 

verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, 

que serão depositados pela Administração Pública 

em conta vinculada específica (art. 19-A, I).  

- ausência de regra com a obrigação da contratada de 

autorizar a Administração a reter a garantia na 

forma prevista no artigo 19, XIX, k, da IN 02/2008 

(art. 19-A, IV). 

- ausência de regra com a obrigação da contratada de 

autorizar a Administração a fazer o desconto nas 

faturas e realizar os pagamentos dos salários, 

demais verbas trabalhistas, contribuições 

previdenciárias e FGTS diretamente aos 

trabalhadores, quando não forem adimplidos (art. 

19-A, V). 
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   Manifestação da Unidade: “Em relação as constatações 

enumeramos de 1 a 6 e temos a informar o seguinte: 

1. Atendido pelo item 26.3 do edital 

item 2 e 3 Como a equipe de licitação não tinha domínio das alterações realizadas pela IN 

06 e nem passou por treinamento para sanar todas as dúvidas, pois uma coisa é exigir 

essas situações no edital, outra coisa é capacidade operacional para justificar a 

desclassificação de alguma empresa por não atender essas exigências, pois existem várias 

linhas de interpretação dessas exigências, questões como é permitido a soma de vários 

contratos para compor o quantitativo, o tempo é específico para a mão de obra a ser 

contratada ou o fato de uma empresa ser prestadora de serviço de mão de obra, 

independente do tipo de serviço já a habilita a prestar esse tipo de serviço. Exemplo a 

empresa é prestadora de serviço (mão de obra), para limpeza, jardineiro, eletricista, 

pedreiro e tem 10 anos de mercado e tem mais de 50 empregados em vários contratos. Isso 

a habilita a participar de uma licitação para cozinha. Em virtude de todas essas dúvidas é 

que optou-se por não exigir o tempo e o quantitativo até que sejam sanadas essas dúvidas. 

Os novos pregões já atendem esses apontamentos. 

4. Como a Reitoria não baixou normativa sobre a conta vinculada e não temos nenhum 

convênio com o Banco XXXXX, não foi incluso cláusula sobre a conta vinculada. A 

gestora de Contrato está buscando forma de sanar essa exigência legal. 

5. Como esse contrato vence em junho/15 e iremos alterar a área a ser limpa, iremos fazer 

um documento para que a empresa autorize a Administração a Reter garantia na forma 

prevista no artigo 19, XIX, k. 

6. mesma situação do item 5”. 

Análise da AUDIN: Nas contratações de serviços continuados, o Gestor 

deve observar a IN 02/2008, de forma a incluir no edital todos os critérios e obrigações a 
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serem atendidos pelas empresas licitantes.  A comprovação da capacidade técnica da 

licitante é muito importante para garantir a execução do contrato. Quanto à conta 

vínculada, deve ser incluída no edital das contratações desse tipo de prestação de serviço 

para que o IFMT não seja responsabilizado por descumprimento de obrigações trabalhistas 

dos funcionários terceirizados, da mesma forma que a autorização da contratada em reter a 

garantia e a fazer os descontos nas diretamente na fatura mensal em situações de 

inadimplência da contratada. A constatação será mantida para verificação das inclusões 

citadas na prorrogação contratual com a empresa. 

      Recomendação 1:  Providenciar no ato da prorrogação contratual do 

processo analisado, as inclusões previstas no Art. 19 incisos 5º e 7º, e 19-A incisos I, IV, 

V. 

Recomendação 2:  Incluir cláusulas nos editais de licitações, para 

contratação de serviço de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão-de-obra, 

que atendam o artigo 19 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1. Publicação do extrato de contrato no Diário Oficial da União após o 

prazo legal, em desacordo com o artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.008730/2014-58 Contratação de ônibus para transporte dos alunos 

durante o JIF 2014: Contrato 21/2014 (fls. 41) foi 

assinado em 07.07.2014, mas a publicação na 

imprensa oficial ocorreu em 30/09/2014.   

   Manifestação da Unidade: “Realmente o prazo de publicação foi posterior, 

devido ao contrato ter sido enviado para a empresa para assinatura e ter demorado para nos 

devolver. A publicação só ocorreu após o contrato físico estar em mãos e devidamente assinado”. 
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Análise da AUDIN: Observando o princípio da publicidade, os atos 

públicos como extrato de contratos terceirizados devem ser publicados em DOU no prazo 

previsto na legislação.  Para garantir o cumprimento da legislação, o Gestor deve criar 

mecanismo de controle em que os contratos sejam assinados antes do início da prestação 

dos serviços, bem como efetuar a publicação dentro do prazo legal.  

      Recomendação 1: Respeitar os prazos legais de publicação de atos 

públicos no Diário Oficial da União e em outros meios de comunicação definidos na 

legislação. 

 

Constatação 11.2. Ausência de atualização do módulo “Monitoramento de Obras” do 

SIMEC, comprometendo assim a liberação dos limites de movimentação e empenho das 

despesas de capital, em desacordo com o artigo 3º, § 4º, da Portaria SPO/MEC 04, de 

04.11.2014. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.034993/2014-12 Serviço de reparo em instalações elétricas. 

➢ 23192.001386/2013-95 Cabeamento estruturado. 

Manifestação da Unidade: “Todas as etapas de Monitoramento de 

Obras do SIMEC, sob responsabilidade do campus encontram-se atualizados, conforme 

pode ser comprovado na lista de acompanhamento que enviado pela reitoria”. 

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do Gestor de que as 

informações sobre as obras do campus encontra-se atualizadas no SIMEC, esta AUDIN 

não conseguiu localizar os dados sobre os serviços de Instalações elétricas e cabeamento 

estruturado. A constatação ficará mantida até a comprovação, pelo campus, das etapas 

lançadas no SIMEC. 
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Recomendação 1: Atualizar os dados no SIMEC sobre os serviços de 

Instalações Elétricas e de cabeamento estruturado, bem como enviar cópia da tela do 

sistema com a identificação de tais dados. 

 

Constatação 11.3. Execução de despesa sem prévio empenho, em desacordo com o artigo 

60 da Lei 4.320/64. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.000538/2013-32 Serviço de limpeza e conservação. Contrato nº 

14/2014 foi assinado em 24/05/2015, com início 

imediato da execução. Todavia, o empenho 

800108 foi emitido em 26/06/2014. 

Manifestação da Unidade: “Essa e uma constatação que foge ao 

controle do campus, pois os repasses não são repassados em sua totalidade, hoje existe 

atraso por parte do MEC e o que chega a Reitoria ainda são controlados e so liberados de 

forma parcial, sera enviado os e-mails com solicitação de recursos para comprovar o que 

vem acontecendo”. 

Análise da AUDIN: A ausência de repasses de recursos não podem ser 

motivos de não cumprimento da legislação vigente quanto a execução de serviços no setor 

público apenas com emissão prévia de empenho. Sendo assim, os serviços de limpeza não 

poderiam ter iniciados sem que os recursos para tal finalidade estivessem empenhados.  O 

Gestor deve buscar soluções junto à Reitoria para que constatações como essas não sejam 

reincidentes, o que pode acarretar em apuração de responsabilidade. 

  Recomendação 1: Abster-se de executar serviços sem o devido 

empenho prévio, sob pena de apuração de responsabilidade. 
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Constatação 11.4. Não foram localizadas nos autos comprovação de que a 

responsabilidade pelo pagamento do serviço de limpeza do prédio onde funciona o campus 

avançado Tangará da Serra era do IFMT desde o início da contratação. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.000538/2013-32 Serviço de limpeza e conservação: Termo Aditivo 

nº 02/2014 ao contrato nº 14/2014:  até o mês de 

dezembro/2014 funcionava no local a Escola 

Técnica Estadual, mantida pela Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia.  

Manifestação da Unidade: “Segundo o Diretor do Campus Avançado 

de Tangará da Serra, professor XXXXX , esta decisão foi firmado já no convênio realizado 

entre o IFMT e o Estado de Mato Grosso. O documento original fica na Reitoria e apesar 

do Diretor XXXXX ter solicitado o documento para compor esta resposta, o mesmo não foi 

encontrado pelo responsável no Gabinete da Reitoria. Estamos aguardando o documento 

por parte da reitoria para encaminhar para a Auditoria”. 

Análise da AUDIN: O Gestor não demonstrou na sua manifestação 

sobre quem é responsável pela limpeza do prédio onde funciona provisoriamente o campus 

Tangará da Serra.  A constatação será mantida até a apresentação do comprovante de 

acordo firmado entre a Prefeitura local e o IFMT. 

Recomendação 1: Apresentar comprovante de acordo firmado entre 

Prefeitura local e campus, definindo a responsabilidade pela limpeza do prédio. 

 

Constatação 11.5. Impropriedades referentes ao pagamento de verbas trabalhistas e 

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

artigo 34, § 5º, da IN 02/2008 MPOG. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.000538/2013-32 - Ausência de holerite ou de assinatura no 
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Serviço de limpeza e 

conservação. 

documento, em desacordo com o art. 34, §5º, 

inciso I, alinea c, IN/MPOG 02/2008: Notas fiscais 

619, 645, 688, 701, 746, 751, 778. 

Pagamento de salário após o quinto dia útil, em 

desacordo com o art. 459, § 1º do  do Decreto-Lei  

5.452/43 (CLT): Notas fiscais 619, 645, 688, 701, 

746, 751, 778. 

Ausência de comprovante de pagamento do auxílio 

alimentação na forma determinada pela cláusula 

décima terceira, parágrafo terceiro, da Convenção 

Coletiva de Trabalho 2013 e posteriores da 

categoria: Notas fiscais 619, 688, 701, 746, 751, 

778. Durante vistoria in loco, foi constatado que o 

pagamento do auxílio alimentação é feito por meio 

da entrega de tickets para almoço no restaurante do 

campus. 

Ausência de comprovantes de recolhimento de 

INSS e FGTS dos funcionários da empresa que 

atuam no contrato, em desacordo com o art. 29, IV 

da Lei 8.666/93 e art. 34, §5º, inciso I, alinea b, 

item 1, IN/MPOG 02/2008: Notas fiscais 645, 646, 

688, 746, 751, 771, 778. 

Manifestação da Unidade: “Constatou-se que realmente existem 

holerites sem assinatura do funcionário, mas , constatou-se também que quando há 

ausencia de assinaturas, a empresa apresenta comprovante de pagamento em cheque ou 

direto em conta bancaria do funcionário. Quanto ao pagamento posterior ao 5° dia util, o 

IFMT não havia verificado tal situação, mas costumamos conversar com os terceirizados 

afim de saber se os pagamentos estão ocorrendo pontualmente ou com atrasos e não tem 

havido reclamações quanto aos pagamentos da empresa XXXXX”. 

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

o contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o disposto no art. 67 da Lei no 

8.666/1993. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, 
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que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, 

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

sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

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

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

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

documentos:(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 
1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Administração contratante; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 
2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; (Incluído pela Instrução 

Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 
3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

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

(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 
4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 

coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e 

(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 
5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem 

que forem exigidos por lei ou pelo contrato; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de 

dezembro de 2013)” 

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

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

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

despesas decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo 

constar, ainda, dos respectivos processos de pagamento, os comprovantes de recolhimento 

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

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

não seja obrigatória a verificação dos pagamentos de todas as verbas trabalhistas todos os 

meses, deve ser feita regularmente, tendo em vista a gravidade dos riscos envolvidos, bem 
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como os problemas já enfrentados pelo órgão no que tange ao não pagamento de verbas 

trabalhistas aos funcionários terceirizados.  

Recomendação 1: Solicitar mensalmente, por amostragem, 

comprovação do pagamento do auxílio alimentação. 

Recomendação 2: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a regular verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas.  

Recomendação 3: Notificar a contratada para que proceda à 

regularização do cumprimento das obrigações trabalhistas em prazo determinado, 

imediatamente após a identificação das irregularidades no cumprimento de tais obrigações, 

quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa. 

Recomendação 4: Aplicar sanções à empresa, caso não haja a 

regularização do cumprimento das obrigações trabalhistas, garantido o contraditório e 

ampla defesa.  

 

12- CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE 

ALMOXARIFADO 

Constatação 12.1. O Inventário de Almoxarifado – SUAP  não representa a situação real 

dos bens de consumo do Campus, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64 e item 8 da Nº 

205/88 da Secretaria de Administração Pública - Presidência da República. 

Manifestação da Unidade: “O inventário de almoxarifado – SUAP não 

representa situação real dos bens de consumo do campus, pelo fato de efetuarmos controle 

de bens anteriores a implantação do sistema SUAP em planilhas próprias bens esses que 

se encontram no campus desde 2009, quando a gestão financeira era feita no campus SVC 
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e bens adquiridos em anos posteriores até o momento. O sistema SUAP a partir de sua 

implantação esta sendo alimentado  sempre que chega os bens de consumo”. 

Análise da AUDIN: O item 8 da IN 205/88 da Secretaria de 

Administração Pública - Presidência da República define a obrigatoriedade do controle 

para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos.  Imperioso 

ressaltar que o controle de almoxarifado - RMA pode ser realizado ainda que de forma 

provisória, através de Planilha Eletrônica. 

Recomendação 1: Promover a atualização dos cadastros do sistema de 

SUAP – Módulo Almoxarifado.  

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 de Consumo.  

 

Constatação 12.2. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMA ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe o item 2.2 dos 

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96. 

Manifestação da Unidade: “O relatorio Mensal de Bens (RMA) não 

consta do sistema SUAP por unidade descentralizada (campus). Segundo resposta do 

responsável pelo aumoxarifado da Reitoria, tal documento é gerado pela sua totalidade, 

ou seja, um documento de RMA para o IFMT, O sistema ainda precisa ser operacional a 

fim de permitir a impressão do referido relatório.” 

Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover o 

acompanhamento mensal das movimentações de materiais nos almoxarifados da Unidade. 
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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 de estoque - RMA para que procedam o 

ajuste dos saldos de estoque.      

Recomendação 1: Comunicar à PROAD as deficiências encontradas no 

Sistema SUAP e solicitar melhorias para o efetivo controle e evidenciação do estoque do 

Campus. 

 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. 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: “A Regularizaçao do patrimonio está em 

andamento, hoje 72% dos bens estão tombados e com seus termos de responsabilidade 

atribuidos aos respectivos servidores efetivos a meta é atingir os 100%, porém esse 

trabalho é prejudicado por falta de servidores Técnicos Administrativos para auxiliar nos 

trabalhos, hoje temos defasagem de 18 (TAE) ou seja defasagem de 36% e isso acaba por 

prejudicar todos os setores do campus. Dentro das limitações impostas em virtude do setor 

hoje contar com apenas uma pessoa, acreditamos que até o final de 2015, consigamos 

atingir os 100%”.  

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. 



    
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  

39 

 
Relatório de Auditoria nº 04/2015 
 

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.  

 

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: “Está sendo realizada dentro das limitações 

impostas por falta de Técnicos Administrativos, os bens que chegaram em 2014 foi 

realizada, os de 2010 a 2013 foram entregues em fevereiro de 2015, porem em virtude do 

afastamento da Servidora XXXXX, que apesar de ser Assistente em Administração é 

formada em Contabilidade, além do afastamento da Servidora XXXXX e do término do 

contrato do estagiário XXXXX, hoje o setor de financeiro e contabilidade conta com uma 

única pessoa, o que impossibilita que essa depreciação seja realizada. Quando os 

servidores retornarem às suas atividades o trabalho sera retomado para sanar essa 

constatação”.  

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 
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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 realizado pelo Campus que 

identificou a existência de bens “não localizados” e outros que requer a baixa de bens, e 

que constam registrados no sistema de contabilidade com saldos desatualizados, sendo 

necessário regularizar a situação física desses 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.  

 

14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS  

Não houve constatação. 
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 15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL  

Não houve constatação.  

 

16 – SUSTENTABILIDADE  

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

IN nº 10/2012 – SLTI.  

    Manifestação da Unidade: “Para efetuar esse trabalho foi designado o 

Administrador do campus, ele está pesquisando e estudando o assunto para montar um 

plano de ação. Assim que o plano de ação estiver pronto a administração irá nomear um 

servidor via portaria para ficar responsável por cumprir essa determinação”. 

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

campus – Decreto n. 5.940/2006 e Programa Esplanada Sustentável.  

  Manifestação da Unidade: “A coordenação de estensão junto com a 

direção do campus irão incentivar a criação de um trabalho de pesquisa com o objetivo de 

incentivar e como forma de ensino aprendizagem sobre o tema e dessa forma criar a 

prática de coleta seletiva e separação de resíduos, o grande problema é que o munícipio 

só possui lixão. O campus atribui essa tarefa para que o Administrador do campus crie um 

plano de ação para sanar a constatação 16.1 e 16.2”. 

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

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

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

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

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

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

de coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis do campus. 

Recomendação: Informar a esta AUDIN, assim que for efetivada, coleta 

seletiva e separação de resíduos recicláveis do campus. 

 

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

Constatação 17.1. Divergência na descrição da infraestrutura entre os Projetos 

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

                Curso                                  Descrição     

  Agropecuária        - 
No item 2.12 do PPC (p.171) constam apenas materiais e 
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Técnico 

                      

                      

equipamentos          necessários para os cursos, ao 

contrário do que define o           Catálogo de cursos do 

MEC de possuir no mínimo biblioteca,          laboratório de 

informática e laboratórios didáticos (unidade         de 

produção animal, vegetal e agroindustrial).                    

 Comércio - Técnico                             

  

                     

No PPC não faz menção à infraestrutura para 

funcionamento do curso, ao contrário do que define o 

Catálogo de cursos do MEC de possuir no mínimo 

biblioteca e laboratório de informática.      

 Agroindústria         

- Tecnologia             

  

                      

No item 15 do PPC (p.93) constam apenas materiais e 

equipamentos necessários para os cursos, ao contrário do 

que define o  catálogo de cursos do MEC de possuir no 

mínimo biblioteca e   laboratórios de biologia, informática , 

microbiologia,        processamento de alimentos, 

química.  

Manifestação da Unidade: “Os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico Integrado ao Ensino Médio 

em Comércio na Modalidade Proeja estão passando por reestruturação e, as inclusões 

sugeridas serão acatadas.” 

Análise da AUDIN: Os cursos ofertados no IFMT devem ser 

implantados apenas quando possuírem os requisitos mínimos exigidos pelo MEC ( através 

do Catálogo Nacional de Cursos).   O departamento de ensino do campus, em conjunto 

com a PROEN, devem acompanhar as mudanças na estrutura dos cursos, definidas pelo 

MEC e promover a atualização de seus PPCs.   
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  Recomendação 1: Providenciar a estruturação dos cursos de 

Agropecuária, Comércio e Agroindústria, de forma a atender os requisitos mínimos 

definidos no Catálogo do MEC. 

    Recomendação 2: Atender os requisitos mínimos do catálogo do MEC 

na estruturação dos cursos, de modo que os PPCs -  aprovados pelo Conselho Superior do 

IFMT - reflitam a realidade vivida pelos alunos nos campi. 

     

Constatação 17.2. Ausência de atualização/adequação dos Projetos Pedagógicos de 

Cursos (PPCs) com as Normativas Internas de elaboração dos PPCs do IFMT. 

                    Curso          

  

                     Descrição     

 Agropecuária         - 

Técnico 

O IFMT       possui desde 06/julho/2011 as 

Resoluções n. 023 e 024/2011 que   tratam de 

normativas para elaboração dos PPCs pelos campi do  

IFMT, entretanto os PPCs desses 03 cursos do campus, 

à AUDIN, não  foram atualizados para atender as 

normativas. 

 Comércio - Técnico

  

 Agroindústria         - 

Tecnologia 

Manifestação da Unidade: “Os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico Integrado ao Ensino Médio 

em Comércio na Modalidade Proeja estão passando por reestruturação e, atualização das 

informações contidas em cada um deles e as normativas das Resoluções n.023 e 024/2011 

serão atendidas.”  

Análise da AUDIN: Os departamentos de ensino dos campi, juntamente 

com a PROEN, devem manter atualizados os PPCs em conformidade com as legislações 
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vigentes e as normativas internas do IFMT.  Todos os PPCs aprovados anterior à 

Resolução CONSUP n. 23 e 24/2011 devem ser revistos, garantindo uma oferta de cursos 

atualizados com o que necessita o mercado e deseja a sociedade.  

Recomendação 1: Revisar/atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

do campus aprovados anterior à Resolução CONSUP n. 23 e 24/2011. 

Recomendação 2: Enviar cópias dos 03 PPCs,  quando atualizados, para 

compor os papéis de trabalho dessa AUDIN.  

 

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: Ausência de rotinas de procedimentos. 

                       Causa 6: Ausência de rotinas, padronização, manuais e checklists de 

procedimentos de controle interno. 

    Causa 7: Fragilidade na gestão de Patrimônio e Almoxarifado da 

unidade, com ausência de registro e controle contábil dos saldos de Almoxarifado, Bens 

Móveis e Imóveis. 

Causa 8: Fragilidade nos controles internos de supervisão/conferência 

(conformidades de gestão; segregação de funções). 

Causa 9: Fragilidade no controle da execução orçamentária e financeira. 

Causa 10: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial do Campus 

com registros de saldos desatualizados. 

Causa 11: Fragilidade no planejamento para seleção e cadastro de 

colaboradores eventuais para exame de processos seletivos. 
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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. 

  

  Cuiabá, 19 de maio de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre  Auditor Chefe 
 

Renata Bueno Contrera Coordenadora de 

Auditoria na Área de 

Obras e Suprimento de 

Bens e Serviços. 

 

Marcus Vinicius Taques 

Arruda 

Auditor 
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Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Jane Maria Delgado Auditora 
 

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor 
 

Deuzimar Lira de Matos Assistente Administração 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 
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AMOSTRAGEM DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS -2014 

Item Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 

(Analisados) CNPJ Favorecido Valor Liquidado 

1 12 23108.027728/12-7 23192.001386.2013-95 

XX8412880001XX R$ 100.000,00 

XX8412880001XX R$ 378.547,72 

XX8412880001XX R$ 211.771,50 

2 12 23192.000538.2013-

32 
23192.000538.2013-32 

23192.018447.2014-34 XX3716820001XX R$ 54.453,33 

3 12 23192.000911.2013-

55 
23192.000911.2013-55 

23192.022554.2014-67 

XX3544980001XX R$ 18.675,90 

XX3544980001XX R$ 69.311,80 

XX3544980001XX R$ 16.758,40 

4 12 23192.001043.2013-21 

XX1153390001XX R$ 7.121,70 

XX1153390001XX R$ 8.777,42 

XX1153390001XX R$ 19.880,25 

XX1153390001XX R$ 42.991,63 

5 8 23192.002575/2014-66 XXX502000XX R$ 1.140,00 

6 8 23192.017700/2014-32 

XXX492264XX R$ 72.900,00 

XXX492264XX R$ 24.280,00 

XXX492264XX R$ 11.600,00 

XXX288357XX R$ 4.320,00 

XXX567993XX R$ 4.320,00 

XXX554300XX R$ 4.320,00 

XXX092841XX R$ 4.320,00 

XXX179901XX R$ 8.989,67 

7 8 23192.018233.2014-68 XXX492264XX R$ 9.799,32 

8 12 23197.003048.2013-48 XX1748080001XX R$ 175.603,50 

9 12 64047.010676.2013-81 23192.034993.2014-

12 
XX2320140001XX R$ 630.952,31 

XX2320140001XX R$ 491.526,44 

10 12 64310.010136.2013-30 23192.008730.2014-

58 XX2119810001XX R$ 10.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX347711XX R$ 85,68 

XXX348111XX R$ 85,68 

XXX446161XX R$ 85,68 

XXX553461XX R$ 85,68 

XXX075471XX R$ 85,68 

XXX627100XX R$ 85,68 
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11 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
23188.035824.2014-69 

XXX092168XX R$ 85,68 

XXX595171XX R$ 62,16 

XXX782681XX R$ 62,16 

XXX327419XX R$ 62,16 

XXX821191XX R$ 85,68 

XXX919899XX R$ 85,68 

XXX430402XX R$ 85,68 

XXX857001XX R$ 85,68 

XXX572631XX R$ 85,68 

XXX776351XX R$ 85,68 

XXX232231XX R$ 85,68 

XXX120881XX R$ 85,68 

      

      

2015 

Item Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 

(Analisados) CNPJ Favorecido Valor 

Liquidado 

1 6 23192.000591/2015-03 XX.135.846/0001-

XX 
R$              

7.000,00  
 


