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Unidade Auditada: Reitoria 

Nome do Gestor: José Bispo Barbosa Cargo: Reitor 

 

Ordem de Serviço: 13/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica. 

Justificativas acatadas quanto às constatações da Nota de Auditoria n.º 27/2016: não 

houveram justificativas. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 28/2016 

 

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

aos exercícios de 2015 (Julho a Dezembro) e de 2016 (Janeiro a Junho), 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 pela Reitoria, 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; 

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; 
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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  relatórios de consumo de combustível e inventário anual do estoque e 

do patrimônio. 

Foram relacionadas em quadro específico (Anexo II) as fragilidades 

referentes à constatação 6.3. 

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 com o Pró-Reitor de Administração e Planejamento e com a 
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equipe da PROAD, além de entrevistas com os funcionários terceirizados e visita ao setor de 

almoxarifado da Reitoria. 

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas como boas 

práticas: 

➢ Depósito em conta vinculada referente ao serviços continuados de vigilância; 

➢ Check list dos pagamentos de faturas dos serviços continuados de vigilância; 

➢ Carimbo na nota fiscal dos serviços continuados de vigilância detalhando: data, tipo de 

pagamento,  código, e valor; 

➢ Organização dos processos; 

➢ Despacho da PROAD em processos de aquisições de bens e serviços; 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 27/2016, encaminhada à unidade auditada, 

para manifestação via Google Docs até o dia 14/11/2016. Após encerrado o prazo e não 

havendo manifestações dos gestores, os Auditores Internos emitiram análise e 

recomendações, sendo elaborado este Relatório de Auditoria, 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 

Constatação 3.1.  Fragilidade na concessão de diárias, em desacordo com o Decreto n. 

91.800 de 18/10/1985 art. 1º e a portaria da Reitoria nº 1.013 de 05/06/2014. 

Descrição 

➢ Autorização de afastamento do país para participação em congressos/seminários 

internacionais concedida com ônus limitado (quando implicarem direito apenas 

ao vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou designação), 

sendo efetuado o pagamento de diárias contrariando art. 16 da portaria nº. 

1013/2014. 

CPF XXX.127.641-XX PCDP 00019016/2016 -  Portaria do reitor nº 309/2016 

CPF XXX.058.781-XX PCDP - 001312/2016 - Portaria do reitor nº 1442/2016 

 

➢ Ausência de prestações de contas, em desacordo ao art. 30 da Portaria 

1013/2014/IFMT. PCDP: 000511/16; 002152/16 ; 001934/16; 002023/16; 

001923/16; 001787/16; 001239/16; 002143/16; 000699/16; 002244/16; 

002102/16; 000417/16; 001645/16; 000489/16; 001035/16; 001217/16; 

000938/16; 001941/16; 002142/16; 001990/16; 000533/16-1C; 001694/16; 

002157/16; 002068/16; 002281/16; 002149/16; 002110/16; 002154/16; 

001887/16; 001888/16; 002265/16; 002103/16; 002279/16; 002227/16. 

 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: A autorização para um servidor afastar do país deve 

ser dada pelo Reitor, através de emissão de portaria, destacando se haverá ônus ou não para a 

Instituição. Se o Reitor for conceder diárias ou passagens para o servidor, esse tipo de 
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concessões é com ônus para o IFMT.  A concessão com ônus limitado significa que o 

servidor viajará apenas com sua remuneração.  Quanto às prestações de contas nas concessões 

de diárias e passagens, o  Gestor deve melhorar a forma de cobrança para que os servidores 

entreguem nos prazos estipulados, ou seja em até cinco dias úteis após a viagem, os seus 

relatórios de viagens. 

   Recomendação 1: Informar na portaria de autorização de afastamento do 

país, o tipo real do ônus a ser concedido ao servidor. 

   Recomendação 2:  Aprimorar a forma de controle das prestações de contas 

de viagens ocorridas pelos servidores/colaboradores. 

 

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 4.2.1. Atraso no recolhimento de contribuição previdenciária - GPS, em 

desacordo com o art. 130 da Instrução Normativa RFB nº 971/09. 

Descrição 

1) 2015GP800464, com pagamento de R$ 62,74 de atm/multas/juros; 

2) 2015GP800495, com pagamento de R$ 103,41 de atm/multas/juros; 

3) 2016GP800288, com pagamento de R$ 86,27 de atm/multas/juros. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 
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Análise da AUDIN: O administrador público tem o dever de cumprir os 

prazos de pagamento de suas obrigações, inclusive as previdenciárias. Caso configurada 

situação de atraso no recolhimento das contribuições, o pagamento deverá ser feito pela 

administração paralelamente à adoção de providências para a apuração de responsabilidades e 

ressarcimento ao erário. A fim de verificar o cumprimento da legislação pela unidade, foram 

selecionadas 36 (trinta e seis) Notas de Pagamentos (NP), de uma população de 138 (26,09%), 

emitidas pela Reitoria entre o período de 01/07/2015 a 30/06/2016. Foi verificado o atraso no 

recolhimento da contribuição previdenciária em 3 (três) NPs, ou seja, em 8,33% da amostra, 

ocasionando o pagamento de atm/multas/juros no montante de R$ 252,42: 1) 2015NP001464 

(2015GP800464), pagamento de R$ 62,74 de atm/multas/juros; 2) 2015NP001814 

(2015GP800495), pagamento de R$ 103,41 de atm/multas/juros; 3) 2016NP000683 

(2016GP800288), pagamento de R$ 86,27 de atm/multas/juros. Conforme art. 132 da 

Instrução Normativa RFB 971/2009, a falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias 

retidas configura, em tese, crime contra a Previdência Social previsto no art. 168-A do Código 

Penal, ensejando a emissão de representação fiscal para fins penais, podendo prejudicar, 

inclusive, a regularidade da Administração. Os valores retidos deverão ser recolhidos até o dia 

20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia 

útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. O fiscal de 

contrato deve observar os prazos relativos aos recolhimentos dos encargos fiscais decorrentes 

da emissão de nota fiscal de serviços e a tempestividade dos procedimentos para o envio do 

processo à liquidação, dentre eles a aceitação do serviço e a verificação da regularidade da 

contratada por meio de consulta ao SICAF, para que os valores retidos sejam recolhidos no 

prazo legal estipulado pela SRFB. Em caso de atraso no recolhimento de INSS, a única forma 

de a empresa ser responsável pelo atraso é ela não entregar a tempo a nota fiscal. Se a 

responsabilidade for da empresa, faz-se necessário, nesse caso, descontar dela o valor da 

multa e juros. Os demais casos de atraso no recolhimento são de responsabilidade do servidor, 

devendo a administração adotar as providências cabíveis ao ressarcimento. Desse modo, o 

órgão deve adotar medidas preventivas para evitar cobranças motivadas pelo não 
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cumprimento do pagamento até a data de vencimento da fatura ou do recolhimento dos 

tributos. É necessário que o administrador público mantenha um controle interno eficiente no 

controle dos prazos para cumprimento das obrigações, mantendo um cronograma de 

desembolso atualizado, priorizando estas despesas. 

Recomendação 1: Notificar e capacitar os servidores do setor financeiro/ 

contábil para cumprimento dos prazos de recolhimento conforme o artigo 130 da IN RFB nº 

971/09. 

Recomendação 2: Notificar a contratada para correção das notas fiscais que 

forem emitidas com impropriedades, gerando novo prazo para pagamento do campus. 

 

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 atualização de rol de responsáveis, SIAFI – CADRESP em 

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

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

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

atualização dos dados constantes do Rol de Responsáveis é de competência de cada órgão ou 

entidade, por meio dos agentes executores, que deverá efetuar as alterações tão logo sejam 

publicados os atos de nomeação, designação ou exoneração (DOU, Boletim Interno ou outro 

instrumento, conforme exigência de cada ato). Em consulta ao SIAFI, transação 

“CONAGENTE”, foi verificada a ausência de atualização no Rol de Responsáveis de algumas 

naturezas de responsabilidades atribuíveis à Reitoria. 
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Recomendação: Promover, pelo setor de contabilidade do campus, 

atualização do cadastro do Rol de Responsáveis, conforme Orientação Técnica 

DCF/PROAD/IFMT nº 02/2014 - rol de responsáveis. 

   

4.5. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

Constatação 5.1. Fragilidade na concessão de taxa de bancada a servidores do IFMT, em 

desacordo a Portaria 11/2015 CONSUP/IFMT. 

Descrição 

  Ausência de Prestação de contas parcial do valores recebidos, em desacordo ao art. 27. 

da  Portaria 11/2015 CONSUP/IFMT: 

CPF:XXX.073.542-XX - CPF: XXX.851.558-XX CPF: XXX.698.930-XX - CPF: 

XXX.852.792-XX - CPF: XXX.049.401-XX - CPF: XXX.629.532-XX - CPF: 

XXX.079.631-XX - CPF: XXX.726.198-XX - CPF: XXX.874.348-XX - CPF: 

XXX.030.920-XX 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: A taxa de bancada foi criada pelo IFMT para apoiar as 

atividades de pesquisa e extensão, e assim como as bolsas financeiras, esta deve ser prestado 
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contas quanto à sua utilização.  Toda vez que um servidor receber um recurso público, deve 

ter a consciência da necessidade de prestação de contas ao órgão concedente desse recurso. 

Recomendação 1: Providenciar, junto aos beneficiários, a prestação de 

contas da utilização da taxa de bancada.  

Recomendação 2: Aprimorar o controle de prestação de contas de recursos 

públicos concedidos diretamente aos servidores, como bolsas financeiras e taxas de bancada. 

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Fragilidade na solicitação e concessão de apoio financeiro às atividades de 

Pós-Graduação, em desacordo com a Resolução 10/2015.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.018556.2016-82 
Participação do XXV Congresso Brasileiro de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos - CBCTA  - No período de 

24 a 27 de outubro de 2016 - Gramado/RS  

a)Empenho com natureza de despesa (33.90.20) 

diferente da definida no art. 11 (33.90.18) da 

Resolução. 

b)Ausência de encaminhamento do processo para 

análise da Propes em desacordo com o art. 9º §2 da 

Resolução; 

c)Ausência de justificativa quanto não haver o rateio 

dos valores entre Reitoria/ Propes e Campus em 
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desacordo com o art. 11 parágrafo único da 

Resolução; 

d)Concessão de apoio financeiro para finalidade 

contrária (participação em eventos) da determinada no 

art. 13 letra “E” da Resolução (Apresentação de dados 

e resultado); 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: A resolução Consup 10/2015 regulamenta a concessão 

de apoio financeiro às atividades de pós graduação no âmbito do IFMT. Em análise a letra 

“A” da constatação: No artigo 11 da referida resolução estabelece que o apoio financeiro ao 

estudante deve ser previsto na natureza de despesa 33.90.18 , porém em consulta ao sistema 

SIAFI aos empenhos nº 2016NE000569 até 2016NE000574 os pagamentos do apoio 

financeiro foram efetuados na natureza 33.90.20  que conforme legislação deve ser utilizado 

apenas para auxílio ao pesquisador.  Em análise a letra “B”, não foi localizado no processo o 

envio do processo ao setor da Propes conforme definido no § 3º do art. 9º da resolução 

10/2015: §2º “O Diretor Geral do Campus, estando de acordo, encaminhará o processo à 

PROPES para análise e outros encaminhamentos necessários à efetivação dos benefícios”.  

Em resposta a letra “C”, não foi localizado no processo o rateio ou a justificativa da ausência 

do mesmo entre Reitoria/Campus e Propes nos percentuais definidos no art. 11 “Parágrafo 

único. Os benefícios do programa serão custeados entre Reitoria, PROPES e Campus, 

obedecendo aos percentuais de 50%, 25% e 25%, respectivamente”.  Em Análise a letra “D”, 

a resolução no artigo 13 lista quais devem ser a destinação exclusiva dos recursos financiáveis 

com o Apoio Financeiro às Atividades de Pós-Graduação, esclarece que: “e) Auxílio 

financeiro para a participação de evento científico, desde que para apresentação de dados e 

/ou resultados obtidos no projeto de pesquisa apoiado”, ou seja, os recursos devem ser 

utilizados para apresentação de trabalhos e não como apenas ouvintes, não constam, no 
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processo, documentos que comprovem  a apresentação de algum trabalho dos alunos do curso 

de pós-graduação em Ciência e tecnologia dos alimentos do IFMT, que solicitaram os 

recursos. 

  Recomendação 1: Conceder apoio financeiro às atividades de Pós-

Graduação  apenas na natureza de despesa 33.90.18. 

   Recomendação 2:  Abster-se de conceder apoio financeiro  às atividades de 

Pós-Graduação sem que o processo seja analisado previamente pela Propes. 

  Recomendação 3:  Abster-se de conceder apoio financeiro  às atividades de 

Pós-Graduação injustificadamente sem o devido rateio de recursos com a Reitoria, Propes e 

Campi. 

Recomendação 4: Abster-se de conceder apoio financeiro  às atividades de 

Pós-Graduação para discentes que não tenham como objetivo “a apresentação de dados e /ou 

resultados obtidos no projeto de pesquisa apoiado”. 

Recomendação 5: Comprovar a finalidade prevista na alínea “E”, art. 13 da 

Resolução 10/2015, caso contrário, ressarcir ao erário, através de GRU, os valores pagos 

indevidamente aos discentes participantes. 

 

Constatação 6.2. Fragilidade na seleção de assistência estudantil modalidade auxílio 

transporte, em desacordo com a Resolução CONSUP  02/2012. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.027328.2015-12 
Edital auxílio transporte nº 01/2015 - Campus 

Diamantino: 

- Pagamento de bolsa para alunos não 
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matriculados no sistema Q-Acadêmico CPF: 

XXX.214.521-XX, CPF: XXX.682.881-XX 

em desacordo com art. 4º da resolução; 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: De acordo com a resolução Consup 02/2012             

art. 4º: “São beneficiários do Programa os estudantes regularmente matriculados nos cursos 

presenciais em todas as suas modalidades, de acordo com a realidade de vulnerabilidade 

social, a partir da avaliação do Serviço Social e/ou Pedagógico do campus”: O sistema Q-

Acadêmico é utilizado para armazenar todos os dados dos alunos do IFMT além de ser o 

sistema de coleta de dados analíticos e estatístico para utilização no gerenciamento, 

planejamento e acompanhamento dos rendimentos escolares, ou seja, todos os dados dos 

alunos devem ser inseridos no programa de forma tempestiva a fim haver consulta com dados 

reais e de subsidiar as decisões do instituto. Em consulta a aba registro 

escolar/Consulta/Dados de Alunos do sistema Q-Acadêmico não foi localizado matrículas dos 

alunos com o CPF´s nº XXX.214.521-XX e XXX.682.881-XX. 

Recomendação 1: Abster-se de conceder qualquer auxílio estudantil para 

alunos que não estejam comprovadamente matriculados/registrados no sistema Q-Acadêmico. 

  Recomendação 2:  Comprovar as matrículas ativas dos alunos com CPF 

XXX.214.521-XX e XXX.682.881-XX, ou caso contrário, restituir ao erário (através de 

GRU) os valores pagos indevidamente. 

 

Constatação 6.3. Fragilidades na apresentação de documentos necessários para análise e 

aprovação no processo seletivo, em desacordo com o edital. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23188.027328.2015-12 
Edital auxílio transporte nº 01/2015 - Campus 

Diamantino: 

a)Ausência de apresentação de alguns documentos 

necessários no ato da inscrição das bolsas, para 

análise e aprovação, em desacordo com item 4 do 

edital, conforme Anexo II. 

b)Ausência dos comprovantes de pagamento ref. à 

quarta parcela de todos os alunos que têm direito ao 

auxílio transporte, em desacordo com o art. 9.3.1  do 

Edital; 

c)Ausência de prestação de contas da 3ª parcela do 

auxílio transporte dos alunos abaixo, em desacordo 

com o art. 9.3.1  do Edital; 

CPF:XXX.146.151-XX - CPF: XXX.818.511-XX  

CPF: XXX.655.211-XX - CPF: XXX.361.341-XX  

CPF: XXX.437.721-XX - CPF: XXX.528.646-XX  

CPF: XXX.027.141-XX - CPF: XXX.683.011-XX  

CPF: XXX.126.191-XX - CPF: XXX.490.311-XX  

CPF: XXX.335.251-XX - CPF: XXX.909.991-XX  

CPF: XXX.849.561-XX - CPF:XXX.699.621-XX   

CPF: XXX.682.881-XX - CPF:XXX.616.161-XX  
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CPF: XXX.826.851-XX  

d)Ausência de prestação de contas das três parcelas do 

auxílio transporte dos alunos abaixo, em desacordo 

com o art. 9.3.1  do Edital; 

CPF: XXX.553.081-XX - CPF: XXX.538.571-XX - 

CPF: XXX.851.301-XX  

e) ausência de padronização do Questionário 

socioeconômico com os demais campi do IFMT. 

f) Pagamento de assistência estudantil para estudantes 

que não apresentaram documentação necessária para 

deferimento do auxílio:  

CPF: XXX.893.631-XX; CPF: XXX.772.991-XX; 

CPF: XXX.851.301-XX; CPF: XXX.317.341-XX; 

g) Ausência de um parecer formalizado da comissão 

referente a aprovação dos alunos selecionados ou não 

selecionados; 

➢ 23188.007858.2016-25 
Edital auxílio transporte nº 03/2016 - Campus 

Diamantino: 

a) Ausência de apresentação de comprovante de 

endereço em desacordo com item 4.5 inciso 

III; 

b) Ausência de apresentação do questionário 
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socioeconômico item  3.1; 

c) Ausência de Parecer da Comissão de 

assistência estudantil em desacordo com o 

Item 4.5; 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: O edital é um documento formal e tem como 

finalidade regulamentar o objeto que está sendo descrito, estabelecer regras, limites, 

documentos, exceções, descrição etc.,  e por esse motivo, todas suas determinações devem ser 

rigorosamente cumpridas. 

Processo: 23188.027328.2015-12 

Em análise a letra “A” da constatação: Conforme anexo II deste relatório, no processo não 

consta toda a documentação exigida no item 4 do edital como:   RG/ CPF/ NIS/Comprovante 

de endereço etc. Na ausência de quaisquer documentos exigido em edital, deve constar no 

mesmo qual ação o aluno ou o Campus deve tomar (ex. desclassificação automática do aluno, 

possibilidade de anexar os documentos faltantes). 

Em análise as letras “B”, “C”, “D”: De acordo com item 9.3 do edital 01/2015, todos 

beneficiários deverão prestar contas dos  valores referente ao auxílio transporte, e no item 

9.3.1 estabelece que deve ser apresentado o comprovante de pagamento.  

Não foi localizado no processo os comprovantes de pagamento da 3ª parcela  dos alunos 

listados (CPF: XXX.146.151-XX - XXX.818.511-XX - XXX.655.211-XX - XXX.361.341-

XX - XXX.437.721-XX XXX.528.646-XX - XXX.027.141-XX - XXX.683.011-XX - 

XXX.126.191-XX - XXX.490.311-XX - XXX.335.251-XX - XXX.909.991-XX  - 

XXX.849.561-XX - XXX.699.621-XX - XXX.682.881-XX XXX.616.161-XX - 

XXX.826.851-XX). Ausência da apresentação no processo dos comprovantes de todos os 
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alunos referente a 4ª parcela. Além da ausência de prestação de contas de 3 parcelas dos 

alunos (CPF: XXX.553.081-XX - XXX.538.571-XX - XXX.851.301-XX). 

Em análise a letra “E” O questionário socioeconômico tem como finalidade colher 

informações referente a vida do candidato, e principalmente servir como ferramenta de análise 

para concessão de benefícios estudantis e financeiros. No momento da inscrição do candidato 

ao vestibular/processo seletivo do IFMT é liberado um formulário para preenchimento de 

informações socioeconômicas, a fim de subsidiar a seleção do aluno e validar as informações 

já fornecidas anteriormente, sugerimos a padronização do mesmo, para que todos campi 

possuam informações completas e fidedignas.  

Em análise a letra “F” Não foram localizados no processo os documentos necessários para 

inscrição e aprovação dos discentes abaixo na categoria de assistência estudantil aux. 

transporte, porém, foram constatados através da consulta ao sistema SIAFI o pagamento do 

auxílio, em desacordo no item 4.1.3 do edital  conforme descrito abaixo: 

Relação de Ordens de Pagamento; 

Em resposta a letra “G” Não foi localizado no processo o parecer favorável formalizado pela 

comissão conforme o determinado no item 5.1 letra D do edital. 

Processo: 23188.007858.2016-25 

Em análise a letra “A” Conforme o item 4.5 do edital 3/2016 para a seleção dos alunos para 

receberem o auxílio transporte e alimentação é necessário apresentarem: I - Questionário 

socioeconômico; II - A declaração de renda familiar; III - Comprovante de endereço, porém, 

não foi localizada no processo as referidas documentações. 

Em análise a letra “B” Conforme item 3.1 do edital no momento da inscrição era necessário 

que fosse preenchido o questionário socioeconômico, porém, o mesmo não foi localizado no 

processo. 

Em análise a letra “C”  De acordo com o item 4.5 do edital “ o julgamento do pedido de 

concessão do auxílio será executado pela comissão de assistência estudantil do Campus”, 
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porém, não foi localizado no processo o parecer favorável da comissão com a lista dos 

candidatos aprovados ou reprovados.  

   Recomendação 1: Abster-se de classificar ou aprovar alunos para 

concessão de quaisquer modalidade de assistência estudantil que não apresentam todos os 

documentos exigidos em edital. 

   Recomendação 2: Adotar o  questionário socioeconômico do sistema Q-

seleção (aplicado na inscrição do candidato), como padrão, para utilização dos campi nos 

processos seletivos internos de assistências estudantis, possibilitando o aluno atualizar suas 

informações nesse questionário no momento da candidatura às bolsas estudantis. 

       Recomendação 3: Abster-se de conceder quaisquer auxílio de assistência 

estudantil para alunos que não apresentem todos documentos necessários para aprovação. 

   Recomendação 4: Comprovar a inscrição, entrega da documentação e 

parecer de aprovação pela comissão, ou caso contrário,  restituir ao erário através de GRU 

todos valores pagos (4 parcelas de 120,00 para cada aluno) aos discentes com CPF´s: 

XXX.893.631-XX; XXX.772.991-XX; XXX.851.301-XX; XXX.317.341-XX. 

    Recomendação 5: Padronizar a forma de emissão dos pareceres da 

comissão avaliadora, na análise de cada candidato, dos editais de assistência estudantil. 

 

Constatação 6.4. Fragilidade nas informações constantes no sistema Q-Acadêmico: 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.027328.2015-12 
Edital auxílio transporte nº 01/2015 - Campus 

Diamantino: 

- Alunos sem informação no sistema Q-
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Acadêmico sobre a situação da conclusão ou 

não do ano letivo de 2015: CPF: 

XXX.126.191-XX; CPF: XXX.966.391-XX; 

CPF: XXX.699.621-XX; CPF: XXX.370.911-

XX; CPF: XXX.145.281-XX; CPF: 

XXX.772.991-XX; CPF: XXX.851.301-XX; 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: O sistema Q-Acadêmico é utilizado para armazenar 

todos os dados dos alunos do IFMT além de ser o sistema de coleta de dados analíticos e 

estatístico para utilização no gerenciamento, planejamento e acompanhamento dos 

rendimentos escolares, ou seja, todos os dados dos alunos devem ser inseridos no programa de 

forma tempestiva a fim de haver consulta com dados reais e de subsidiar as decisões do 

instituto. Em consulta a aba registro escolar/Consulta/Dados de Alunos/dados acadêmicos do 

sistema Q-Acadêmico não foi localizada informação referente a conclusão ou não dos anos de 

2015/2, porém, constam como evadidos no ano de 2016 os alunos com CPF´s: XXX.126.191-

XX; XXX.966.391-XX; XXX.699.621-XX; XXX.370.911-XX; XXX.145.281-XX; 

XXX.772.991-XX; XXX.851.301-XX; 

  Recomendação: Atualizar a situação dos alunos 

(concluídos/evadidos/transferidos etc.,) que constam como evadidos em 2016 e sem 

informações referente ao ano 2015/1 e/ou 2015/2. 

   

Constatação 6.5. Ausência de prestação de contas referente a ajuda de custo a discente, em 

desacordo com art. 70 parágrafo único da Constituição Federal. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23188.015078.2016-59 

➢ 23750.016303.2016-32 

 

 

Ajuda de custo para participação de alunos do 

Campus Diamantino nos Jogos IFMT em Tangará da 

Serra entre os dias 12 e 17/06/2016. 

- Prestação de contas de 37 alunos, sendo cada 

ajuda de custo no valor de R$ 540,00 por dia, 

conforme relação pg. 17 e 18. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: conforme art. 70 da constituição federal:  

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 

e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. (Grifo Nosso) 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária. 

Também conforme a página http://www.portaltransparencia.gov.br/faleconosco/perguntas-

temaparticipacao.asp, na pergunta: “Como obter mais informações sobre a prestação de contas 

e sobre a aplicação dos recursos públicos federais? Todo aquele que guarde, administre, 

gerencie, arrecade ou utilize bens e valores públicos tem o dever constitucional e moral de 

prestar contas dos recursos públicos. Essa prestação de contas consiste no envio, aos órgãos 

responsáveis, do conjunto de documentos e informações, obtidos direta ou indiretamente, 

que permitam avaliar a conformidade e o desempenho da gestão dos responsáveis por 

políticas públicas, bens, valores e serviços públicos federais”.( Grifo nosso). O ato de prestar 

contas dos recursos públicos se faz necessário para análise sobre a utilização do valor 

disponibilizado e o atendimento quanto ao princípio da legalidade, legitimidade e 

economicidade, e deve ser acompanhado de todos documentos comprobatórios. 
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   Recomendação 1: Inserir no processo 23188.027328.2015-12 a prestação 

de contas dos 37 alunos beneficiados com ajuda de custo, contendo todos documentos 

necessário para comprovação da utilização dos recursos e o atendimento a todos princípios 

constitucionais, ou caso o contrário, restituir ao erário através de GRU os valores pagos 

indevidamente. 

 Recomendação 2: Elaborar regulamentação interna, pela Direção do campus 

Diamantino, sobre ajuda de custo à discente, incluindo forma de prestação de contas. 

 

Constatação 6.6. Fragilidade na criação da portaria interna nº 003 de 10/09/2015 que 

regulamenta a assistência estudantil no Campus Sinop. 

Descrição 

a) Inclusão de outros auxílios de assistência estudantil, não previstos na Resolução 

CONSUP n. 02/2012 - Programa de ensino, pesquisa e extensão, auxílio evento,  

atendimento especializado, auxílio material pedagógico (art. 10 da portaria 003/15)  e 

auxílio permanência ( art. 27 da portaria 003/15); 

b) Ausência de informações sobre os critérios de seleção para estudantes interessados em 

participar das modalidades descritas nas ações universais da política de assistência estudantil  

(art. 10 portaria 03/15), em desacordo com art. 7º §3º da Resolução Consup 2/2012.  

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: O campus deve observar as resoluções emitidas pelo 

Conselho Superior (CONSUP) do IFMT, de forma a não contrapor ou sobrepor 

determinações sobre assuntos da Instituição.  A portaria ou qualquer documento legal emitido 

pelo campus deve estar condizente com as normativas do CONSUP, não excluindo ou 

incluindo itens já definidos. A resolução Consup nº 02/2012 é a base legal que regulamenta a 

assistência estudantil no âmbito do IFMT, no artigo 7º está elencado quais as categorias de 

assistência devem ser ofertadas no instituto como: a. Moradia; b. Alimentação; c. Transporte; 
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d. Atenção a saúde e. Inclusão Digital f. Cultura g. Esporte h. Apoio pedagógico i. Acesso 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, não existindo no rol exaustivo da 

legislação qualquer referência aos Programa de ensino, pesquisa e extensão, auxílio evento,  

atendimento especializado, auxílio material pedagógico (art. 10 da portaria 003/15)  e auxílio 

permanência ( art. 27 da portaria 003/15). No art. 19 determina que: “Os casos omissos nesta 

Instrução Normativa deverão ser encaminhados ao CONSUP para análise e manifestação”. 

Sendo assim, a inclusão de novas formas de auxílio podem ser criadas com tanto que haja 

previsão nas normativas do CONSUP.  

Recomendação : Abster de conceder auxílios em forma de assistência 

estudantil nas categorias diferentes das listada na Resolução Consup 02/2012. 

    

7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 7.1. Ausência de comprovantes dos cursos de reciclagens obrigatórios, 

contrariando art. 34  §5°, c, 5, IN 02/2008.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.018838.2015-07 
Serviço de vigilância, Pregão 08/2015, contrato 

24/2015 

Ausência do certificado de reciclagem do vigilante 

J.R.V.S conforme pág; 868 do volume V, certificado 

emitido em novembro de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

➢ 23194.0366267.2014-14 
Serviço de vigilância, Pregão 14/2015, contrato 

28/2015. 
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Ausência do certificado de reciclagem do vigilante 

E.S.E.D.C conforme pág; 383 do volume II, 

certificado emitido em março de 2013.       

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: A IN 02/2008, art. 34 orienta que a execução dos 

contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração de aspectos como a formação dos profissionais prestadores de 

serviço, bem como o §5º, c,  destaca a comprovação de realização de eventuais cursos de 

treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. Os contratos 024/2015 

e 028/2015  em sua cláusula nona definem que as obrigatoriedades da contratada estão 

definidas no termo de referência, os quais ambos constam que o fornecedor deverá apresentar 

o certificado do curso de reciclagem de vigilantes.   

Recomendação 1: Notificar a contratada para que apresente os cursos de 

reciclagens dos vigilantes. 

Recomendação 2: Adotar check list e rotinas para fiscalização dos contratos. 

 

Constatação 7.2. Ausência de comprovação técnica através de certificado de curso de 

formação de vigilantes, contrariando art. 2.1, do anexo VI da IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.0366267.2014-14 
Serviço de vigilância, Pregão 14/2015, contrato 

28/2015. 

Ausência do certificado de formação de vigilante do 

colaborador C.R.D.S. 
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Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: A IN 02/2008, art. 34 orienta que a execução dos 

contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por instrumentos de controle, que 

compreendam a mensuração de aspectos como a formação dos profissionais prestadores de 

serviço, bem como o §5º, c,  destaca a comprovação de realização de eventuais cursos de 

treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. O contrato 028/2015  

em sua cláusula nona define que as obrigatoriedades da contratada estão definidas no termo 

de referência, cujo consta a comprovação do curso de formação de vigilantes. 

   Recomendação 1: Adotar check list e rotinas para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento do curso de formação de vigilantes. 

 

Constatação 7.3. Ausência da certidão negativa de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial , expedida pelo distribuidor da sede do licitante, contrariando art. 

19, XXIV, e, IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.018838.2015-07 
Serviço de vigilância, Pregão 08/2015, contrato 

24/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: A IN 02/2008 em seu art. 19 disciplina que os 

instrumentos convocatórios deverão conter o disposto no art. 40 da lei nº 8.666/93, indicando 

ainda; XXIV -condições de habilitação econômico-financeira; e) certidão negativa de feitos 

sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante. 
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   Recomendação 1:  Incluir nos editais e contratos as seguintes cláusulas, a 

fim de assegurar o cumprimento, conforme dispõe a IN MPOG 02/2008:  certidão negativa de 

feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial (art. 19, XXIV, “e”). 

Recomendação 2: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento da certidão negativa de feitos sobre 

falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. 

Recomendação 3: Notificar a contratada para que proceda à regularização 

do cumprimento da certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial em prazo determinado. 

 

Constatação 7.4. 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, conforme planilhas anexas.           

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.018838.2015-07 
Serviço de vigilância, Pregão 08/2015, contrato 

24/2015. 

➢ Ausência da GFIP, Nota fiscal n° 159 ( ref. 

mês 10/2015) 

➢ Ausência da folha de frequência do 

funcionário: Nota fiscal n° 354 ( ref. mês 

04/2016): I.R.S.;      

➢ Ausência de holerite do funcionário, Nota 

fiscal n°250, J.R.V.S.N  e  M.B (ref. mês 

02/2016).            
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➢ 23194.0366267.2014-14 
Serviço de vigilância, Pregão 14/2015, contrato 

28/2015. 

Pagamento de salários dos funcionários após o quinto 

dia útil: 

➢ Nota fiscal n° 287( ref. mês 01/2016): 

colaboradores: C.R.S, L.C.O, E.S.O, pág: 442, 

448, 451, os pagamentos foram realizados no 

dia 12/02/2016.  

➢ Nota fiscal n° 333( ref. mês 03/2016): 

colaboradores: E.S.O,C.R.S,L.C.O, C.B.C pág: 

546,548,550 e 552, os pagamentos foram 

realizados no dia 11/03/2016 

➢ 23194.0366267.2014-14 
Serviço de vigilância, Pregão 14/2015, contrato 

28/2015. 

➢ Ausência da folha de frequência e holerite do 

funcionário: C.B.C. ,Nota fiscal n° 287 ( ref. 

mês 01/2016).   

➢ Ausência das folhas de frequência e holerite 

dos funcionários: C.R.S. e C.B.C ,Nota fiscal 

n° 333 ( ref. mês 03/2016).   

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

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

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

... 

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) 

... 

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 

subsidiária dos entes públicos (Acórdão 2254/2008 Plenário)”. 

Com relação à comprovação de pagamento de salários por meio de depósito 

bancário, comprovado o atraso no pagamento, deverá adotar providências nos termos do art. 
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34-A da IN MPOG 02/2008, que determina que o descumprimento das obrigações trabalhistas 

poderá ensejar a rescisão contratual, podendo a Administração conceder prazo para a 

regularização dos pagamentos quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa. 

Quanto ao controle da frequência dos funcionários, o recomendado é que 

ocorra por folha de frequência individual (caso não haja relógio ponto), mas se desejar fazê-lo 

por folha coletiva deve atentar para que no documento conste a identificação de cada 

funcionário e seu respectivo horário de trabalho.  As folhas de frequência devem ser 

conferidas e assinadas pelo encarregado ou chefe da contratada. 

Recomendação 1: Incluir nos editais e contratos as seguintes cláusulas, a 

fim de assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme dispõe a IN MPOG 

02/2008: obrigatoriedade de garantia (art. 19, XIX, “b”, 4) e disposição que caracterize o 

descumprimento de obrigações trabalhistas como falta grave, sujeita à rescisão contratual (art. 

19, XXVI). 

Recomendação 2: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a 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. 

 

Constatação 7.5. Ausência de prestação de garantia no processo de contratação de serviços, 

contrariando o art. 56 da Lei nº 8.666/93 e cláusulas contratuais. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23194.0366267.2014-14 
Serviço de vigilância, Pregão nº 14/2015, cláusula 

sétima do Contrato nº 28/2015. 

Ausência de certificado  seguro-garantia no valor de 

5% do total contratado. 

➢ 23188.028358.2015-46 
Adesão ao Pregão nº 09/2014, UG 158335, Contrato 

nº 26/2015 - Contratação de serviço de auxiliar de 

infraestrutura para o campus Lucas do Rio Verde. 

Cláusula nona do contrato. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

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

ressarcimento de prejuízos decorrentes de falhas na execução do contrato. Por isso, nas 

contratações que envolvem potencial risco de inadimplemento e lesão ao interesse público, a 

Lei nº 8.666/93 prevê, em seu art. 56, que, “a critério da autoridade competente, em cada 

caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de 

garantia nas contratações de obras, serviços e compras". Apesar de a lei conferir ao gestor a 

faculdade em exigir a prestação de garantia, quando esta for incluída em cláusulas contratuais, 

o gestor deixa de ter uma faculdade, e passa a ter um poder/ dever em cobrá-la. A correta 

execução do objeto é obrigatória entre as partes, nem que para isso seja necessária a aplicação 

de sanções à contratada e/ou, até mesmo, a rescisão contratual. O Tribunal de Contas da 

União já se manifestou no sentido de que a omissão do gestor na aplicação de penalidades 

contratuais é passível de aplicação de penalidades ao agente público omisso (Acórdão TCU nº 

3.943/2013 - 2ª Câmara). Em análise dos processo , foram estipuladas na cláusula nona do 

Contrato nº 26/2015 e na cláusula sétima do contrato 28/2015 que a contratada deveria ter 

apresentado comprovante de prestação da garantia no prazo máximo de 10 dias úteis a partir 

da assinatura do contrato, prorrogável por igual período. A inobservância do prazo de 
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apresentação do comprovante de garantia seria passível de imposição de multa e até a rescisão 

contratual. 

Recomendação 1: Notificar o fornecedor para emissão da garantia 

contratual, anexando-a nos autos.  

Recomendação 2: Aplicar as sanções contratuais por atraso na emissão da 

prestação de garantia,  respeitando os limites percentuais estabelecidos na Lei nº 8.666/93. 

Recomendação 3: Adotar check list e rotinas para o controle da data de 

validade do certificado de garantia. 

 

Constatação 7.6. Seguro garantia da obra com prazo de vigência vencido, contrariando o 

art.56 da lei 8666/93 e Cláusula Décima Quarta do Contrato n.º 19/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.003499/2013-94 
Concorrência n.º 04/2013 - Contratação de pessoa 

jurídica especializada para construção das instalações 

físicas do Campus Várzea Grande. 

Conforme documento juntado nos autos do processo 

em análise (páginas 1949 a 1956), constatamos que a 

vigência do seguro garantia da obra objeto do contrato 

n.º19/2013, venceu em 13/01/2016. Não localizamos 

na documentação disponibilizada pela PROAD a 

renovação do referido seguro. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 
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Análise da AUDIN: O seguro garantia da obra, tem como objetivo garantir 

o cumprimento de todas as obrigações e deveres estabelecidos no contrato entre as partes 

envolvidas. Conforme estabelece o Art. 56 da Lei n.º8.666 a critério da autoridade 

competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser 

exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras bem como  

mantê-la vigente durante todo prazo contratual. 

Recomendação 1: Notificar a empresa contratada para apresentar o seguro 

garantia contratual, anexando-a nos autos.  

Recomendação 2:  Aplicar as penalidades prevista no instrumento contratual. 

Recomendação 3: Adotar check list e rotinas para o controle da data de 

validade do seguro garantia. 

Constatação 7.7. Atraso na execução da obra do Campus Várzea Grande.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.003499/2013-94 
Concorrência n.º 04/2013 - Contratação de pessoa 

jurídica especializada para construção das instalações 

físicas do Campus Várzea Grande - Contrato n.º 

19/2013. 

Data da Assinatura do Contrato: 13/01/2014 

Data da ordem de serviço: 13/01/2014 

Tempo total de obra: 956 dia(s) corridos 

Em consulta realizada do Sistema Integrado de 

Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, 

verificamos que a empresa contratada executou tão 
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somente 32,98% da obra, bem como constatamos no 

mesmo sistema que a situação da obra é apresentada 

como Paralisada. 

Constata-se que de acordo com o Termo Aditivo 

n.º01/2016 (página 2007 e 2008) o prazo de execução 

da obra se encerrou  no dia 16/08/2016 e não 

localizamos junto ao processo a prorrogação de prazo 

de execução da obra em questão. 

Conforme verifica-se nos autos do processo em 

análise, a empresa contratada foi notificada várias 

vezes pelo inadimplemento de obrigações contratuais 

conforme segue: 

Notificação n.º01/IFMT-VGD/2015; 

Notificação n.º02/IFMT-VGD/2015; 

Notificação n.º03/IFMT-VGD/2015; 

Notificação n.º04/IFMT-VGD/2015; 

Notificação n.º05/IFMT-VGD/2015; 

Notificação n.º06/IFMT-VGD/2015; 

Notificação n.º07/IFMT-VGD/2015; 

Notificação n.º08/IFMT-VGD/2015; 

Notificação n.º09/IFMT-VGD/2015. 

Nota-se nas notificações acima que a empresa no 

decorrer da execução da obra vem descumprindo as 

obrigações estabelecidas no contrato. 
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Contudo, destacamos a aplicação pelo Campus Várzea 

Grande de uma ADVERTÊNCIA pela inexecução 

parcial do contrato n.º19/2013 dia 08/09/2015 

recebido pela empresa dia 09/09/2015, conforme 

Notificação de Aplicação de Sanção (página n.º 

1651). Verifica-se no mesmo documento um alerta 

por parte da Gestora do Campus que o 

descumprimento por parte da empresa causou um 

maior atraso na execução da obra. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: Conforme estabelece o art. 78 da Lei n.º8.666 o atraso 

na execução de obras públicas constitui motivo para rescisão do contrato, sendo cabível, 

quando a Administração dá causa ao descumprimento dos prazos, a apuração de 

responsabilidades dos gestores. Nos atrasos advindos de incapacidade ou mora da contratada, 

o órgão contratante tem o dever de adotar as medidas cabíveis para aplicar as multas 

contratuais e demais penalidades previstas em lei. 

   Recomendação: Aplicar as multas contratuais e demais penalidades 

previstas em lei. 

        

Constatação 7.8. Ausência de rescisão contratual, contrariando o Art. 78 da Lei n.º8.666.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.003499/2013-94 
Concorrência n.º 04/2013 - Contratação de pessoa 

jurídica especializada para construção das instalações 
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físicas do Campus Várzea Grande - Contrato n.º 

19/2013. 

Quando da visita in loco realizada no dia 11/08/2016, 

registramos a presença de 15 funcionários da empresa 

contratada (05 serventes e 10 especializados) 

conforme registros no diário de obra, porém, nota-se 

claramente uma lentidão na execução da obra.  

Diante de todas as informações citada na constatação 

7.7 e documentação anexada nos autos, não restam 

dúvidas que a empresa contratada vem descumprindo 

as cláusulas contratuais em relação ao atraso na 

execução da obra, devendo a administração adotar 

medidas urgentes objetivando a conclusão da obra.  

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: No dia 11/08/2016, efetuamos uma visita in loco na 

obra de construção do Campus Várzea Grande, registramos a presença de 15 funcionários da 

empresa contratada (05 serventes e 10 especializados) conforme registros no diário de obra, 

porém, ficou demonstrado claramente uma lentidão na execução da obra.  

  Conforme estabelece o art. 78, III da Lei n.º8.666,  o atraso na execução de 

obras públicas constitui motivo para rescisão do contrato. 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a 

Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 

prazos estipulados; 

Nesta linha, sendo cabível, quando a Administração dá causa ao 

descumprimento dos prazos, a apuração de responsabilidades dos gestores. Nos atrasos 
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advindos de incapacidade ou mora da contratada, o órgão contratante tem o dever de adotar as 

medidas cabíveis para aplicar as multas contratuais e rescisão do contrato. 

Recomendação 1: Aplicar a multa contratual e demais penalidades previstas 

em lei; 

Recomendação 2: Decidir sobre a continuidade ou não do contrato com a 

empresa, demonstrando formalmente soluções no caso de decisão pela continuidade. 

 

Constatação 7.9.  Ausência da Portaria de nomeação do Fiscal de Contrato, contrariando o 

art. 67 da Lei n.º8.666. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.000711.2016-12 

 

Adesão à ata do Pregão n.º21/2015- UASG 160163 - 

Contratação de empresa para instalação elétrica e 

cabeamento. 

Verifica-se nos autos do processo o MEMO N.º 

122/2016/PROAD/IFMT (página 167) solicitando a 

designação de  fiscal do Contrato n.º 18/2016, no 

entanto, não localizamos na documentação do 

processo a Portaria de nomeação. 

23188.017533.2015-70 Pregão Eletrônico - SRP N.º06/2015 - Aquisição de 

equipamentos de informática. 

Verifica-se nos autos do processo o MEMO N.º 

110/2016/PROAD/IFMT (página 944) solicitando a 
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designação de servidores para atuarem como fiscais da 

demanda da Reitoria nos contratos oriundos do Pregão 

Eletrônico n.º06/2015, no entanto, não localizamos na 

documentação do processo a Portaria de nomeação. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

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

contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, conforme o disposto no art. 

67 da Lei no 8.666/1993. A fiscalização dos contratos é importante para garantir que os 

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

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

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

detectadas pelos fiscais e corrigidas em tempo hábil, evitando possíveis prejuízos e 

interrupções nos serviços. 

   Recomendação: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos contratos, 

incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas. 

   

Constatação 7.10. Não comprovação de vantajosidade obtida com o processo de adesão, 

contrariando o Art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.028891.2015-16 
Adesão à ata do Pregão n.º03/2015- UFFS - Aquisição 

de câmara de fluxo laminar. 

Não localizamos, nos autos do processo, pesquisa de 
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preços a fim de atestar a compatibilidade dos valores 

dos bens a serem adquiridos com os preços de 

mercado e confirmar a vantajosidade obtida com o 

processo de adesão. 

➢ 23188.028358.2015-46 
Adesão ao Pregão nº 09/2014, UG 158335, Contrato 

nº 26/2015 - Contratação de serviço de auxiliar de 

infraestrutura para o campus Lucas do Rio Verde. 

Não localizamos, nos autos do processo, pesquisa de 

preços a fim de atestar a compatibilidade dos valores 

dos bens a serem adquiridos com os preços de 

mercado, para confirmar a vantajosidade obtida com o 

processo de adesão. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

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 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). 
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Em análise aos processos supracitados, não localizamos, nos autos, pesquisa 

de preços a fim de atestar a compatibilidade dos valores dos bens a serem adquiridos com os 

preços de mercado, a fim de se confirmar a vantajosidade obtida com o processo de adesão. 

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: Realizar, em processos futuros, ampla e prévia pesquisa de 

preços com fornecedores diferentes dos registrados na ARP que se pretende aderir, a fim de 

comprovar que os preços estabelecidos na Ata estão compatíveis com os praticados no 

mercado, conforme IN MPOG nº 05/2014. 

 

Constatação 7.11. Ausência de procedimento administrativo para aplicação de penalidade, 

conforme cláusula décima oitava do Contrato nº 26/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23192.000275.2011-08 
Adesão ao Pregão nº 09/2014, UG 158335, Contrato 

nº 26/2015 - Contratação de serviço de auxiliar de 

infraestrutura para o campus Lucas do Rio Verde. 

Encontra-se no processo diversos relatos de falhas na 

execução contratual, sendo a empresa notificada várias 

vezes, conforme ofícios fls. 341, 349, 358 e 359. 

Houve rescisão contratual unilateral em 18/06/2016. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 



    
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 

38 

 
Relatório de Auditoria nº 28/2016 
 

 

 

Análise da AUDIN: Conforme art. 58 da Lei 8.666/93, e seus incisos, o 

regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração Pública o poder/ dever 

de fiscalizar a execução contratual, a fim de que se tenha um cumprimento satisfatório do 

contrato. A correta execução do objeto é obrigatória entre as partes, nem que para isso seja 

necessária a aplicação de sanções à contratada e/ou, até mesmo, a rescisão contratual. Em 

análise ao processo, foram verificados diversos relatos de falhas na execução contratual, 

sendo a empresa notificada várias vezes, conforme fls. 341, 349, 358 e 359. No entanto, não 

houve correção das falhas, nem o prosseguimento do devido procedimento administrativo 

para apuração das irregularidades e/ou aplicação de sanções à contratada. O Tribunal de 

Contas da União já se manifestou no sentido de que a omissão do gestor na aplicação de 

penalidades contratuais é passível de aplicação de penalidades ao agente público omisso 

(Acórdão TCU nº 3.943/2013 - 2ª Câmara): 

Em relação ao não cumprimento satisfatório do contrato, que ensejaria a tomada de 

medidas como a instauração de procedimento administrativo para apurar as 

irregularidades, execução das garantias oferecidas pela empresa e imposição das 

penalidades pelo inadimplemento das obrigações contratuais, tardou o gestor a agir 

para apurar, sancionar e sanear os problemas identificados ao longo da execução do 

contrato. Embora tenha o responsável tomado as medidas para que se iniciasse a 

aplicação das penalidades previstas no edital pelo não cumprimento do contrato e 

atraso na entrega da obra (peça 29, p. 14), esse fato ocorreu de forma intempestiva, 

já transcorrido longo tempo do início das obras, o que não redime o gestor do fato de 

não ter ele agido antes para defender diligentemente a boa gestão contratual. 

Portanto, quanto à verificação da ausência de medidas tempestivas adotadas pelo 

gestor em relação ao não cumprimento satisfatório do contrato, quando deveriam ter 

sido elas adotadas em salvaguarda do interesse público, considero que o MP/TCU 

está correto em concluir que tais ilícitos são graves e justificam a mantença da 

imposição da multa. 

Diante do exposto, concluo que o recorrente praticou atos com grave infração à 

norma legal que justificam a aplicação da multa do art. 58, II, da Lei 8.443/92, não 

havendo como considerar procedente o seu recurso. 
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Recomendação: Instaurar procedimento administrativo para apurar 

irregularidades contratuais relatadas pelos fiscais de contratos, bem como aplicar possíveis 

sanções contratuais.  

 

Constatação 7.12. Fragilidade na prestação de contas no sistema SIMEC- Sistema integrado 

de monitoramento, execução e controle. 

Processo n. º Descrição 

➢  
Ausência de inserção de documentos no SIMEC 

módulos obras e TED- Termos de execução 

descentralizada que permitem melhor transparência na 

gestão, a exemplo; contratos, ordens de serviços, notas 

fiscais, e ofícios. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: Conforme preceitua no portal do MEC 

(http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-

seres/114-conhecaomec-1447013193/sistemas-do-mec-88168494/143-simec) o sistema 

integrado de monitoramento execução e controle do Ministério da Educação (Simec) é um 

portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das 

propostas on-line do governo federal na área da educação. É no Simec que os gestores 

verificam o andamento dos planos de ações articuladas em suas cidades. Desta forma deverá o 

sistema ser alimentado com informações sobre as obras e os termos de execução 

descentralizadas pertencentes ao IFMT, permitindo a transparência das ações e o 

acompanhamento orçamentário, financeiro e físico, contemplando todos os documentos 
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envolvidos no processo; projeto básico, contratos, ordens de serviço,notas fiscais,aditivos, 

fotos e ofícios.   

   Recomendação: Realizar os lançamentos no sistema SIMEC , módulo 

obras e TED de forma periódica e contemplando todos os documentos envolvidos no 

processo; projeto básico, contratos, ordens de serviço,notas fiscais,aditivos, fotos e ofícios. 

  

Constatação 7.13. Impropriedade referente a planilha de custo e formação de preço, 

contrariando o art. 15, XII, a da IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.0366267.2014-14 
Serviço de vigilância, Pregão nº 14/2015, Contrato nº 

28/2015. 

A planilha de custo apresentada pela empresa consta o 

item rádio comunicador, porém, em visita em loco 

verificou-se através de entrevista que não consta o 

equipamento entre os materiais de trabalho do 

colaborador da empresa.   que o equipamento não foi 

proporcionado  pela empresa aos seus colaboradores. 

➢ 23194.0366267.2014-14 
Serviço de vigilância, Pregão nº 14/2015, Contrato nº 

28/2015. 

A planilha de custo  apresentada pela empresa consta 

o item vale transporte, porém, em visita em loco 

verificou-se através de entrevista  que o benefício não 
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está sendo pago.  

➢ 23188.018838.2015-07 
Serviço de vigilância, Pregão 08/2015, contrato 

24/2015. 

A planilha de custo apresentada pela empresa consta o 

item rádio comunicador, porém, em visita em loco 

verificou-se através de entrevista  que não consta o 

equipamento entre os materiais de trabalho do 

colaborador da empresa.                                                                                                                                                                                                                                                       

➢ 23188.018838.2015-07 
Serviço de vigilância, Pregão 08/2015, contrato 

24/2015. 

A planilha de custo apresentada pela empresa consta o 

nos itens do uniforme a quantidade de 3 calças e 3 

camisas , porém, em visita em loco verificou-se 

através de entrevista  que foi proporcionado apenas 1 

calça e 2 camisas para o colaborador da empresa.  

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: Conforme disciplina a IN 02/2008 no seu art. 15:  

XII - o custo estimado da contratação, o valor máximo global e mensal 

estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço dos 

serviços, definido da seguinte forma: 

a) por meio do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, observados os 

custos dos itens referentes ao serviço,  
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c) relação do material adequado para a execução dos serviços com a respectiva especificação, 

admitindo-se, excepcionalmente, desde que devidamente justificado, a indicação da marca nos 

casos em que essa exigência for imprescindível ou a padronização for necessária, 

recomendando-se que a indicação seja acompanhada da expressão “ou similar”, sempre que 

possível; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009) 

 d) relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem utilizados.  

 As impropriedades das planilhas de custos e formação de preços dos contratos 28/2015, 

24/2015 foi verificada em entrevista em loco, pois, os  materiais e equipamentos utilizados na 

execução dos serviços divergem dos apresentados em contrato. Desta forma, conforme o art. 

58 da Lei 8.666/93, e seus incisos, o regime jurídico dos contratos administrativos confere à 

Administração Pública o poder/ dever de fiscalizar a execução contratual, a fim de que se 

tenha um cumprimento satisfatório do contrato. A correta execução do objeto é obrigatória 

entre as partes, nem que para isso seja necessária a aplicação de sanções à contratada e/ou, até 

mesmo, a rescisão contratual. 

Recomendação 1: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento do objeto do contrato. 

  Recomendação 2: Notificar a contratada para que proceda a adequação da 

planilha de custo com os materiais e equipamentos que são utilizados na execução do 

contrato. 

 

8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 
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9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 9.1. Divergência entre o saldo contábil no Siafi e o apresentado no Inventário de 

Bens Patrimoniais do SUAP, evidenciando erros e fragilidade dos registros contábil e/ ou de 

controle patrimonial, em desacordo com o art. 94 da Lei nº 4.320/64, c/c o item 2.3 do 

procedimento 021101 do Manual Siafi. 

Descrição 

1) Há divergência entre os saldos em todas as contas contábeis dos bens móveis 

lançados no SIAFI quando comparado com os dados lançados no SUAP. 

2) Há registro de bens patrimoniais na contabilidade que não estão registradas no 

sistema SUAP, tais como as contas 1.2.3.1.1.01.04 aparelho e equipamento p/ esportes e 

diversões, 1.2.3.1.1.01.06 máquinas e equipamentos industriais, 1.2.3.1.1.01.08 

máquinas e equipamentos gráficos, 1.2.3.1.1.01.20 máquinas e utensílios agropecuário/ 

rodoviário, 1.2.3.1.1.01.21 equipamentos hidráulicos e elétricos, 1.2.3.1.1.01.24 

máquinas e equipamentos eletro-eletrônicos, 1.2.3.1.1.03.02 máquinas e utensílios de 

escritório, 1.2.3.1.1.03.04 utensílios em geral, 1.2.3.1.1.04.06 obras de arte e peças para 

exposição, 1.2.3.1.1.04.07 máquinas e equipamentos para fins didáticos. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

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 da 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 
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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 

reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis. 

Recomendação 1: Estruturar o setor de Patrimônio da Unidade, dotando de 

recursos humanos e materiais para o efetivo controle patrimonial. 

Recomendação 2: Providenciar a correção dos saldos contábeis e/ou do 

sistema de controle patrimonial da unidade - SUAP. 

 

Constatação 9.2. Não cumprimento das normas relativas ao lançamento mensal de 

depreciação de bens, não evidenciando a adequada situação patrimonial e suas variações, em 

desacordo com o art. 15, IV da Lei 10.180/01 e com o item 4.7 do procedimento 020330 do 

Manual Siafi. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

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

art. 3º, V, do Decreto n º 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 nº 700/2014 orienta que o lançamento da depreciação 

deverá ser realizada mensalmente e o reconhecimento encontra-se vinculado à identificação 

das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no 

resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD). A apuração da 

depreciação deve ser feita mensalmente, a partir do momento em que o item do ativo se tornar 

disponível para uso, ou seja, quando estiver no local e em condição de funcionamento na 

forma pretendida pela administração. A depreciação cessa quando o ativo for baixado. 
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Entretanto, não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de uso. Apesar do sistema 

de controle patrimonial SUAP não disponibilizar de ferramenta que automatiza o cálculo 

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

conciliação dos bens inventariados e registrados no SUAP e que constam registrados no 

sistema de contabilidade com saldos desatualizados, para a correta evidenciação da situação 

patrimonial do Campus. 

Recomendação: Ajustar os saldos dos bens inventariados, atualizar o 

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

 

Constatação 9.3. Imóveis de uso especial da Reitoria e Campus Diamantino com avaliações 

vencidas junto ao SPIUNET, em desacordo a Portaria Interministerial da STN/SPU n° 

322/2001, Instrução Normativa Nº 1/2014 e Orientação Técnica n° 

01/DCF/PROAD/IFMT/2014. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 

Análise da AUDIN: Os artigos 94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da 

Portaria STN/SPU 322/2001 e Instrução Normativa Nº 1/2014 artigo 28 prevê avaliação 

periódica dos imóveis especiais existentes no órgão público, nesse caso, no âmbito do IFMT. 

   Recomendação: Atualizar as avaliações dos imóveis de uso especial do 

campus. 

  

Constatação 9.4. Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus de Sinop no 

SPIUNET. 

Manifestação da Unidade:  Não houve manifestação por parte do Gestor. 
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Análise da AUDIN: A obrigatoriedade dos registros dos bens imóveis 

encontra-se prevista nos artigos 94 e 96 da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 

322/2001 e Instrução Normativa Nº 1/2014 art. 28. A falta de cadastro/atualização de valores 

dos imóveis no SPIUNET que gera lançamento para a contabilidade e a inexistência de 

controle efetivo dos bens imóveis da Unidade contraria o determinado pela Lei 4.320/64 e 

pela Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP, sendo ainda motivo de Restrição no Balanço 

da Unidade e do IFMT. 

   Recomendação : Efetuar o registro dos bens imóveis junto ao SPIUNET. 

    

 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

Causa 2: Fragilidade no recolhimento tempestivo de tributos. 

Causa 3: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial da unidade, 

com registros de saldos desatualizados. 

Causa 4: Fragilidade no acompanhamento e fiscalização de obra; 

Causa 5: Fragilidade nos lançamentos do sistema SIMEC, módulo obras e 

TED. 

Causa 6: Fragilidade na concessão de apoio financeiro aos discentes para 

atividades de pós graduação. 

Causa 7: Fragilidade na concessão de assistência estudantil. . 



    
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 

47 

 
Relatório de Auditoria nº 28/2016 
 

 

 

Causa 8: Fragilidade nas informações dos discentes constantes no sistema 

Q-Acadêmico. 

Causa 9: Fragilidade na atualização dos Imóveis no SPIUNET. 

 

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. 

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, 21 de novembro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe   
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Renata Bueno Contrera Coordenadora da área 

de aquisições de bens, 

suprimentos e obras 

 

Augusto César Lira de 

Amorim 

 Auditor   

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

  

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor  

Márcio Menezes Roza Auditor  

Marcus Vinícius Taques  

Arruda 

Auditor  

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora  

 

 

Anexo I   

PROCESSOS ANALISADOS REITORIA ANO 2015 

Item ML 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor Liquidado 

(Processo Fisico) 

1 08 23188.024749.2015-91 23188.024749.2015-91 XXX927343XX R$ 219,78 R$219,78 

2 07 03001.000047.2014-65 23188.007802.2015-90 XXX000000001XX R$ 1.385,50 R$290.473,37 

3 08 23188.000514.2015-12 

 

XX814X 

R$ 4.384,35 SCDP 

 R$ 7.312,70 SCDP 
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 R$ 10.535,06 SCDP 

 R$ 10.535,06 SCDP 

4 12 23188.002698.2014-66 

23188.033776.2015-55 XXX108710001XX R$ 2.890,00 $35.354,99 

23188.033382.2015-

05 
XXX269500003XX R$ 6.250,86 $35.354,99 

23188.033776.2015-55 XXX108710001XX R$ 420,00 $35.354,99 

5 06 23188.004674.2012-80 23188.004674.2012-80 XXX052950001XX R$ 364.875,35 R$319.727.849,00 

6 12 23188.015702.2014-23 23188.015708.2014-23 XXX329780001XX R$ 13.300,00 R$108.250,90 

7 08 23188.024749.2015-91 23188.024749.2015-91 XXX685009XX R$ 219,78 R$6.593,40 

8 08 23188.027219.2015-03 23188.027219.2015-03 XXX099101XX R$ 219,78 R$219,78 

9 08 23188.027328.2015-12 23188.027328.2015-12 XX814X R$ 60.120,00 em análise 

10 07 23188.029329.2015-00 23188.029329.2015-00 XXX248810001XX R$ 1.800,00 R$1.800,00 

11 08 23188.029780.2015-19 23188.029780.2015-19 XXX272301XX R$ 1.220,00 R$398.846,14 

12 08 23188.030786.2015-39 23188.030786.2015-39 XXX018081XX R$ 4.500,00 R$243.000,00 

13 08 23188.033560.2015-90 23188.033560.2015-90 XXX049401XX R$ 3.000,00 R$32.068,00 

14 08 23188029674.2015-35 23188029674.2015-35 XX050X R$ 512,99 R$158.635,63 

15 08 23188033873.2015-48 23188033873.2015-48 

XXX806328XX R$ 1.499,87 R$55.043,94 

XXX985121XX R$ 2.500,00 R$55.043,94 

16 12 23205.005088.2014-12 23188.028891.2015-16 XXX130130001XX R$ 9.000,00 R$18.999,99 

 

PROCESSOS ANALISADOS REITORIA ANO 2016 
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Item ML 

Número do Processo 

(TESOURO 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor 

Liquidado 

(Tesouro 

Gerencial) 

Valor Liquidado 

(Processo Fisico) 

1 07 03001.000047.2014-65 23188.000489.2016-40 XXX0000000019X R$ 52.541,50 140.000,00 

2 08 23188.000147.2016-20 

 

XX814X 

R$ 734,04 SCDP 

 R$ 1.442,00 SCDP 

 R$ 2.529,45 SCDP 

 R$ 1.248,78 SCDP 

 R$ 2.265,36 SCDP 

 R$ 2.018,58 SCDP 

 R$ 1.612,50 SCDP 

 R$ 270,72 SCDP 

 R$ 777,78 SCDP 

 R$ 1.102,44 SCDP 

 R$ 238,44 SCDP 

 R$ 2.219,44 SCDP 
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 R$ 3.673,20 SCDP 

 R$ 3.139,20 SCDP 

 R$ 2.004,30 SCDP 

 R$ 2.558,56 SCDP 

 R$ 3.329,16 SCDP 

 R$ 3.657,68 SCDP 

 R$ 169,86 SCDP 

 R$ 895,44 SCDP 

 R$ 871,32 SCDP 

 R$ 704,19 SCDP 

 R$ 583,04 SCDP 

 R$ 1.556,38 SCDP 

 R$ 704,19 SCDP 

3 08 23188.000405.2016-78 

23188.029674.2015-35 

XX814X 

R$ 375,84 188.680,63 

23188.029674.2015-35 R$ 375,84 188.680,63 
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23188.029674.2015-35 R$ 2.886,72 188.680,63 

4 07 23188.001306.2016-11 23188.001306.2016-11 XXX486080001XX R$ 1.725,36 8.047,50 

5 12 23188.001708.2015-27 

23188.001708.2015-27 XXX293240002XX R$ 94.320,00 452.897,86 

23188.007638.2016-00 XXX348340001XX R$ 247.074,00 452.897,86 

23188.009233.2016-06   452.897,86 

6 12 23188.003683.2011-72  XXX581570001XX R$ 39.155,27 PROCURADORIA 

7 06 23188.004674.2012-80 23188.004674.2012-80 XXX052950001XX R$ 437.850,42 8.641.273,00 

8 

08 

23188.007858.2016-25 23188.007858.2016-25 

XXX244131XX R$ 1.109,50 210.942,00 

08 XXX094641XX R$ 1.700,00 210.942,00 

9 

08 

23188.008165.2016-50 23188.008165.2016-50 

XXX118477XX R$ 879,12 9.450,54 

08 XXX549358XX R$ 2.197,80 9.450,54 

08 XXX147081XX R$ 1.098,90 9.450,54 

08 XXX449106XX R$ 659,34 9.450,54 

08 XXX213016XX R$ 1.098,90 9.450,54 

10 07 23188.012372.2016-17 23188.012372.2016-17 XXX806500001XX R$ 7.770,00 2.590,00 

11 08 23188.015078.2016-59 23750.016303.2016-32 XX814X R$ 84.240,00 21.060,00 

12 12 23188.017533.2015-70 

23188.017533.2015-70 XXX108710001XX R$ 800,00 26.604,60 

23188.004353.2016-17   26.604,60 

13 08 23188.017551.2016-32 23188.017551.2016-32 XXX716585XX R$ 439,56 10.109,88 
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08 XXX147081XX R$ 439,56 $10.109,88 

08 XXX513349XX R$ 439,56 10.109,88 

08 XXX647496XX R$ 879,12 10.109,88 

14 

08 

23188.018556.2016-82 23188.018556.2016-82 

XXX849189XX R$ 2.200,00 6.600,00 

08 XXX472361XX R$ 2.200,00 6.600,00 

15 

12 

23188.018838.2015-07 23188.018838.2015-07 

XXX311080002XX R$ 37.472,88 444.468,82 

12 XXX527800002XX R$ 139.048,50 444.468,82 

12 XXX311080002XX R$ 54.648,72 444.468,82 

16 

08 

23188.019723.2016-11 23188.019723.2016-11 

XXX970611XX R$ 4.500,00 

R$250.268,00 

08 XXX768307XX R$ 4.500,00 

17 06 23188.023808.2015-12 23188.023808.2015-12 XXX673210001XX R$ 11.611,60 R$99.000,00 

18 12 23188.028358.2015-46 23188.028358.2015-46 XXX716820001XX R$ 14.152,15 R$5.207.894,00 

19 08 23188.028747.2015-71 23188.030786.2015-39 XXX644351XX R$ 8.800,00 229.500,00 

20 

08 

23188.033563.2015-23 23188.033563.2015-23 

XXX824831XX R$ 3.000,00 79.200,00 

08 XXX852792XX R$ 3.600,00 79.200,00 

21 12 23189.014686.2015-55 23188.006722.2016-06 XXX420370001XX R$ 309,12 1.307.158,20 

22 

12 

23194.036267.2014-14 23194.036267.2014-14 XXX988030002XX 

R$ 91.599,96 152.66,66 

12 R$ 107.007,84 152.66,66 

12 R$ 10.271,92 152.66,66 
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23 12 23195.002401.2015 23188.005636.2015-97 XXX369280001XX R$ 10.522,80 5.419,20 

24 

08 

23444.010270.2016-81 23444.010270.2016-81 

XXX062181XX R$ 2.250,00 79.900,00 

08 XXX314611XX R$ 450,00 79.900,00 

25 08 23750.017087.2016-42 23750.017087.2016-42 XXX940261XX R$ 400,00 14.400,00 

26 12 64185.008287.2015-72 23188.000711.2016-12 XXX412880001XX R$ 480,00 113.950,10 

 

 

Anexo II 

Quadro de fragilidades referente à constatação 6.3 
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