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Unidade Auditada: Rondonópolis 

Nome do Gestor: Osmar Antônio Magnabosco  Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 08/2016 

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

Descrição da restrição: Não se aplica 

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

13/2016: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 

7.8, 7.9 . 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 16 / 2016 

 

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

aos exercícios de 2015 (Maio a Dezembro) e de 2016 (Janeiro a Abril), objetivando o 

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

analisado, apresentamos o Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento das ações 

previstas no PAINT 2016, realizadas pelo Campus Rondonópolis, 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; 
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6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

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

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

7.3.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso 

do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

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

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

também verificou-se  inventário anual do estoque e do patrimônio, relatórios de consumo de 

combustível e Projetos pedagógicos de cursos Técnico Integrado ao Ensino Médio em 

Secretariado e Tecnólogo em Análises e Desenvolvimento de Sistemas. 

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 Diretor Geral e equipes do Departamento de 
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Administração e Planejamento e do Departamento de Ensino, além de visita ao setor de 

patrimônio do campus e aos laboratórios que atendem aos cursos do campus. 

     Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as seguintes 

boas práticas:  

● Utilização do acordo de níveis de serviço (ANS) na fiscalização de serviços 

continuados; 

● Aperfeiçoamento do controle dos bens permanentes no SUAP; 

● Aperfeiçoamento na formalização dos processos; 

● Prestação de contas de contas de diárias e passagens no prazo correto. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 13/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via google docs em até 20/07/2016. Após análise das 

manifestações pelos Auditores Internos, foi elaborado este Relatório de Auditoria com as 

constatações que foram mantidas, conforme segue. 

1 - FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

3 - DIÁRIAS E PASSAGENS  

Constatação 3.1. Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros) 

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

Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara. 
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Processo n. º Descrição 

➢ 23196.019275.2015-

67 

Pagamento de multa no valor de R$ 14,57 e juros 

no valor de R$ 5,18 na fatura do cartão de crédito 

(passagens aéreas) vencimento em 10/08/2015 pg. 

104 e 105. 

Manifestação da Unidade: “Para sanar essa constatação, o Campus tem 

trabalhado em otimizar o fluxo de processo, uma vez que foi caso isolado dentro desse 

processo, no período regular de férias do fiscal titular”. 

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

compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração 

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

encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo atraso no pagamento de faturas 

gera para a administração despesas consideradas ilegítimas e, portanto, passíveis de 

ressarcimento, demonstrando a falta de planejamento no controle de pagamento dos serviços 

considerados contínuos e ininterruptos, cujo pagamento em dia poderia ter sido feito, se 

medidas de controle fossem tomadas a fim de evitar essa ocorrência. O Campus deverá fazer 

constar as justificativas do atraso decorrentes de fatores alheios à vontade dos gestores nos 

correspondentes processos de despesa, e ainda adotar medidas para o saneamento da 

impropriedade/irregularidade, bem como adotar práticas responsáveis de consumo para dar 

atendimento a Portaria MPOG 23/2015. 

Recomendação: Controlar os pagamentos das despesas, de forma 

tempestiva, evitando a incidência de encargos financeiros (multas, juros ou outros); 
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Constatação 3.2. Pagamento de passagem com valor superior ao informado no SCDP 

contrariando a portaria da Reitoria nº 1.013 de 05/06/2014 artigo 12 inciso V . 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.024111.2014-

71 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.127.991-** de 

09/11 a 13/11/15 pg. 338: 

Valor informado no SCPD R$109.07, valor pago 

R$119.07 OB nº 2015OB801372 fatura nº FT00122523.  

Manifestação da Unidade:  “Reconhecemos o valor faturado e pago como 

correto. Houve falha de digitação no SCDP. O dígito “1” foi trocado pelo “0” 

erroneamente.” 

Análise da AUDIN:  Conforme fatura nº FT00122523, a diferença de valor 

se refere a cobrança de uma tx de serviço de R$10,00, porém, não consta no contrato a 

possibilidade da referida taxa, e também na  Orientação Normativa SLTI nº 01/2014, no item 

I, determina que: 

Os órgãos deverão incluir, nas rotinas de fiscalização e controle, a 

conferência dos valores pagos às agências de viagens com os valores 

constantes das faturas emitidas pelas companhias aéreas, por meio de 

cruzamento eletrônico de dados ou por conferência manual dos dados, 

integrais ou selecionados por amostragem.  

Todavia, não foi localizada tal conferência nos processos analisados. O item II da mesma 

Orientação Normativa determina, ainda, que os “instrumentos convocatórios publicados a 

partir da vigência desta Orientação Normativa deverão prever a disposição contida no item I”. 

Recomendação : Realizar a conferência dos valores pagos às agências de 

viagens com os valores constantes das faturas emitidas pelas companhias aéreas, por meio de 
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cruzamento eletrônico de dados ou por conferência manual dos dados, integrais ou 

selecionados por amostragem, a fim de evitar pagamento de taxa/valores indevidos. 

 

Constatação 3.3. Pagamento de passagem efetuada sem registro no SCDP, em desacordo 

com a portaria da Reitoria nº 1.013 de 05/06/2014, artigo 11 § 3º e §4º. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.024111.2014-71 ➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.972.581-**  de 

19/05/2015 a 22/05/2015 (pg. 190) e dia 

02/07/2015 (pg. 229) (verso); 

➢ Viagem efetuada em 25/05 a 30/05/2015 (pg. 

217 e 218) (aérea e terrestre); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.538.879-** de 

07/07/2015 a 07/07/2015 (pg. 229); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.730.701-** de 

07/07/2015 a 07/07/2015 (pg. 229); 

➢ Viagem efetuada em 28/06/2015 (pg. 229 -

verso) (terrestre); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.318.321-** de 

07/07/2015 a 07/07/2015 (pg. 229-verso); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.538.879-** de 

25/06/2015 a 03/07/2015 (pg. 230) e dia  

18/05/15 a 22/05/2015 (pg. 235); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.426.771-** - 

14/07/15 (pg. 230); 
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➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.481.680-** - 

19/05/15 (pg. 235); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.111.978-** - 

05/08/15 (pg. 270); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.943.131-** -  

15/06/15 (pg 270); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.766.931-** - 

17/09/15 (pg. 299); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.554.300-** de 

27/10/2015 a 30/10/15 (pg.  311); 

➢ Viagem efetuada pelo CPF ***.932.141-** - 

05/11/15 (pg. 338). 

Manifestação da Unidade:  “Tem sido recorrente a não utilização das 

passagens adquiridas pela administração, para trechos comuns como CBA X ROOX CBA. Os 

servidores alegam que resolveram ir de carro próprio ou arrumaram carona para algum 

trecho. Foi prática desta unidade o reaproveitamento de passagens terrestres nestas 

situações. As passagens eram devolvidas após sua retirada no guichê da empresa e outro 

servidor a utilizava na primeira oportunidade e no interesse da administração. Ocorre que as 

passagens não eram lançadas novamente no SCDP, o que possivelmente gerou a 

inconsistência. Hoje, com as empresas aceitando reaproveitamento apenas para viagens do 

mesmo servidor em que a fatura foi realizada, há a postura de confirmar se realmente este 

fará o uso das passagens para os dois trechos solicitados, do contrário, orientamos a 

adequação da PCDP. Cabe registrar que no ano referido, não foi incomum a aquisição de 

passagens via contrato, por dificuldades técnicas na operação do sistema, instabilidades 

recorrentes e/ou a falta de planejamento em algumas solicitações, protocoladas fora do 

prazo e às vésperas da missão, demandando, assim, a aquisição direta como forma de 
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solucionar o “problema”. Todos as aquisições, apesar da inconformidade registrada, não 

geraram prejuízos ao erário. Por fim, registramos que a constatação é oportuna como forma 

de provocar uma revisão de todos os atos administrativos relativos ao procedimento, a 

exigência de justificativa circunstanciada, a ser enviada (upload) para o SCPD, em todas as 

situações de uso do Contrato nestas condições. Situações excepcionais estão sendo 

paulatinamente corrigidas e melhor justificadas desde a implantação do sistema.” 

Análise da AUDIN: Conforme decreto 5.992 de 19/12/2006 no art. 12-A 

determina que: “O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão é de utilização obrigatória pelos órgãos da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional”. (grifo nosso). 

Na portaria da Reitoria nº 1.013/2014 no § 4º: ” As solicitações de diárias e passagens 

deverão ser cadastradas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para viagens nacionais e de 35 (trinta e cinco) dias 

para viagens internacionais”. (grifo nosso). A manifestação do campus não elide a 

constatação, de acordo com a clausula quarta denominada Obrigações do contrato na letra H : 

“Providenciar  a reserva  de passagens, remarcações, substituições,  desdobramentos e 

reiterações de bilhetes de passagens imediatamente ao recebimento da demanda” …, e 

também na letra L da referida clausula: “ Promover reembolso de passagens não utilizadas 

pela CONTRATADA, mediante solicitação  feita por meio de documento oficial, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias”.(grifo nosso). Para que seja concedida as passagens para o 

servidor é obrigatório a inserção da demanda no sistema SCDP, quando for necessária a 

alteração de qualquer informação da viagem depois de inserida no programa, a modificação 

deve ser efetuada também via sistema, a exemplo do cancelamento/alteração de passagens 

rodoviárias, essa medida visa o controle efetivo dos bilhetes como também de seus custos. 

Recomendação 1: Abster-se de conceder passagens rodoviárias para 

servidores sem que haja demanda aberta no SCDP. 
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Recomendação 2: Efetuar diretamente no sistema SCDP qualquer 

informação/alteração/remarcação/cancelamento etc., referente a viagem demandada. 

Recomendação 3: Apresentar, para compor os papéis de trabalho desta 

AUDIN, o controle de passagens rodoviárias não utilizadas/remarcadas/reutilizadas, do 

processo analisado, com descrição do número do PCDP (antiga e atual), data de compra, data 

efetiva da viagem ou outras informações que sejam necessárias para garantir a efetividade da 

gestão. 

 

 

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Constatação 4.1.1. Saldo existente em conta de Restos a Pagar de exercícios anteriores de 

despesas sem a devida execução orçamentária e análise do ordenador de despesas para o 

cancelamento da despesa, conforme orienta o Decreto nº 93.872/86. 

Descrição 

2011 – Empenhos reinscritos totalizando R$ 21.126,40 

2012 – Empenhos reinscritos totalizando R$ 15.555,48 

2013 – Empenhos reinscritos totalizando R$ 143.688,07 

Manifestação da Unidade:  “Reconhecemos constatação. Procederemos à 

regularização e ou cancelamento”. 

Análise da AUDIN: Conforme art. 68, §3º, II, “c” do Dec. nº 93.872/86, as 

despesas do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e 
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Desenvolvimento do ensino são uma das exceções de inscrição de restos a pagar não 

processados que podem extrapolar o prazo de validade previsto no §2º do mesmo artigo. No 

entanto, ao final de cada exercício, faz-se necessária a avaliação do gestor para cancelamento 

de despesas que não sejam do interesse da Administração em exigir o cumprimento da 

obrigação ou que não estejam vigentes o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo 

credor da despesa, conforme preceitua o art. 35 do mesmo Decreto. A execução/ 

regularização dos saldos de restos a pagar o mais breve possível é o caminho mais prudente 

da gestão, uma vez que, decorridos mais de 12 meses da emissão do empenho, pode-se 

acarretar o fim da validade da ata de registro de preços e/ ou do contrato, a variação de preços 

de mercado, dentre outros fatores que impedem o cumprimento do objeto pelos fornecedores, 

além do que, a demora na execução dos RP demonstra por parte da unidade a ausência de 

gestão efetiva do estoque de Restos a Pagar e de cobrança junto aos fornecedores para a 

entrega dos produtos/ bens adquiridos pela Administração, sem observância da possível 

aplicação de penalidades previstas em instrumentos contratuais e/ ou licitatórios pela 

inexecução parcial ou total do contrato. Por outro lado, o volume expressivo de restos a pagar 

não-processados, inscritos ou revalidados de vários exercícios, compromete a programação 

financeira e o planejamento governamental nos exercícios seguintes. Ademais, conforme item 

3.4, do assunto 020317 - Restos a pagar, do Manual Siafi, é vedada a inscrição de RP (Não 

Processados) sem que haja a suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. 

Apesar da manifestação da unidade gestora, observamos a necessidade da atualização do 

estoque de restos a pagar, com a finalidade de evidenciar as despesas que efetivamente serão 

realizadas. 

Recomendação: Promover a efetiva gestão dos restos a pagar para a sua 

execução ainda no exercício corrente, efetuando o cancelamento das despesas que não serão 

executadas. 
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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 

2015GP800037, 2015GP800039, 2015GP800041, 2015GP800053, 2015GP800067, 

2015GP800068, 2016GP800002 e 2016GP800015. 

Manifestação da Unidade:  “Para solucionar essa constatação, após a 

realização de capacitação houve a implementação de fluxos de documentos/procedimentos de 

modo a possibilitar o recebimento do documento fiscal por parte do setor financeiro e que 

este efetue o recolhimento da contribuição previdenciária no momento da liquidação para 

atender os prazos estabelecidos pela legislação” 

Análise da AUDIN: O art. 130 da Instrução Normativa RFB nº 971/09 

informa que o órgão ou a entidade integrante do Siafi deverá recolher os valores retidos com 

base na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, respeitando como data 

limite de pagamento o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal, da 

fatura ou do recibo de prestação de serviços. Ainda conforme art. 132 da citada norma, 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 
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consulta ao SICAF, para que os valores retidos sejam recolhidos no prazo legal estipulado 

pela SRFB. 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 do erário. 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. 

Recomendação: Cumprir os prazos para recolhimento conforme art. 130 da 

IN RFB nº 971/09. 

 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÕES 

 

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

Constatação 4.4.1. Não cumprimento ao registro de conformidade de gestão diária, em 

desacordo com a IN STN nº 6/07 - Reincidência. 

Manifestação da Unidade:  “Por falta de percepção da importância desse 

procedimento por parte da Direção Geral, o mesmo ficou restrito a iniciativas e rotinas do 

DAP. Vamos colocá-lo no seu devido lugar na ordem de prioridades, a ser desempenhado 

pelo Diretor Geral.” 

Análise da AUDIN: A conformidade de gestão diária é uma ferramenta 

necessária de controle interno e permite a supervisão e conferência dos documentos no 
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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, devendo ser registrada em até três dias úteis a 

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

o fechamento do mês. A ausência ou o registro com restrição da conformidade dos registros 

de gestão implicará o registro de conformidade contábil com restrição. Ressalta-se que será 

promovido na Reitoria um curso de capacitação in company entre os dias 12 a 14 de 

setembro/2016. 

Conforme manifestação da unidade no sentido de que envidarão esforços 

para saneamento dessa impropriedade, mantém-se a constatação para fins de 

acompanhamento das providências, ressaltando que uma nova reincidência desta constatação 

poderá acarretar em apuração de responsabilidade. 

Recomendação: Efetuar o registro de conformidade tempestivamente e 

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

despesa. 

 

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

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

interno administrativo - Reincidência. 
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Descrição 

O agente responsável designado pela Portaria nº 847/14 para o registro da 

conformidade de gestão é o responsável pelos atos de gestão financeira, 

comprometendo o controle interno administrativo. 

Manifestação da Unidade:  “Reconhecemos o problema. Item colocado no 

Plano de Ação. A solução já deverá estar encaminhada neste mês de agosto.” 

Análise da AUDIN: Conforme definido pela IN/SFC N
o
 01/01 “Controle 

interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos 

interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades 

da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando 

eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder 

Público”. A segregação de funções consiste em princípio básico de controle interno 

administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de autorização, aprovação, 

execução, controle e contabilidade. Dispõe o item 3.3, do assunto 020314 - Conformidade de 

registro de gestão, do Manual Siafi, que “o registro da Conformidade dos Registros de Gestão 

é de responsabilidade de servidor formalmente designado pelo titular da Unidade Gestora 

Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, juntamente com o respectivo substituto, 

não podendo ter função de emitir documentos (grifo nosso)”. 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 Despesa. É certo que a administração encontra 

dificuldades em segregar funções, devido ao número reduzido de servidores lotados, 

entretanto o gestor deve manter a preocupação de garantir a separação das funções no âmbito 

administrativo. 
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A unidade reconheceu a fragilidade informando que até agosto/2016 

regularizarão essa inconformidade, sendo mantida a constatação para acompanhamento das 

providências. 

Recomendação: Promover a segregação de funções entre as funções de 

autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que 

nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com o princípio da 

segregação de função. 

 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Utilização de recursos de taxa de bancada com despesas vedadas pela  

resolução Consup 11/2015 artigo 26 inciso VIII  letra D.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.023064.2015-

29 

Edital de extensão 55/2015 pg. 194. 

● Seleção do projeto do CPF ***.991.551-**: 

compra de lanches conforme NF nº 1243 no valor 

de R$500,00. 
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Manifestação da Unidade:  “Conforme artigo 15 da RESOLUÇÃO nº 051, 

DE 28 DE SETEMBRO DE 2012, é financiável: “c) Serviços de terceiros (Pessoa Física e 

Jurídica), para provimento de necessidades imprescindíveis à execução do projeto”. 

Portanto, justificamos que a referida despesa foi utilizada na finalização do curso e possui 

nota fiscal da despesa, conforme documento digitalizado”. 

Análise da AUDIN: Diante da manifestação do Campus esclarece-se: 

Conforme definição do art. 1º da resolução 51/2012,  

“... Apoio financeiro concedido a pesquisadores, individual ou coletivamente,  

exceto na  condição de  estudante,  no desenvolvimento  de pesquisas científicas 

e tecnológicas, nas suas mais diversas modalidades”. (grifo do autor). 

 

No item 5.2 do edital demonstra que o adicional de bancada será concedida nos termos do 

Regulamento do Programa de Valorização da produção de pesquisa e extensão do IFMT. 

 

Na resolução 11/2015 Regulamento do Programa de Valorização da Produção da Pesquisa  e  

Extensão  –  PVPE,  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e Tecnologia de Mato 

Grosso : 

Art. 1º Regulamenta: 

 “ ...através  da  concessão  de  bolsas  e recursos financeiros para projetos e 

publicações de materiais, impresso ou digital, para pesquisadores,  extensionistas,  

estudantes  e  colaboradores  externos  ao  Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso”.(grifo nosso). 

 

Conforme art. 7°. “O fomento às atividades de pesquisa ocorrerá pela concessão dos 

benefícios: ...IV-  Taxa de Bancada (TB)”. 

Os artigos acima, estabelece em quais situações deve ser aplicado  cada resolução, ou seja, a 

Resolução Consup 11/2015 que deve considerada nessa análise, a mesma define no art. 26. 

inciso VIII, lista em quais situações não poderá ser utilizado a taxa de bancada, e na letra “b” 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT 

AUDITORIA INTERNA 
Avenida Senador Filinto Müller, nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP 78043-400 

Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br 

17 

 
Relatório de Auditoria nº 16/2016 
 

 

 

do referido diz: “d) Despesas com alimentação e bebidas de qualquer natureza”. Não existe na 

normativa exceções a serem consideradas quando o assunto são as vedações. 

Recomendação 1: Orientar  todos extensionista que faz jus ao adicional de 

bancada, ou qualquer tipo de auxilio financeiro com a finalidade de financiar qualquer projeto 

de extensão quanto as vedações da Resolução Consup 11/2015.  

Recomendação 2: Providenciar, junto ao ao extensionista, a restituição ao 

erário do valor de R$500,00 (através de GRU), referente a aquisição de produto vedado pela 

Resolução 11/2015. 

 

Constatação 6.2. Fragilidade na prestação de consta da taxa de bancada, em desacordo com o 

inciso III, artigo 25 da Resolução Consup 11/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.023064.2015-

29 

Edital de extensão 55/2015, não constam da prestação de 

contas documentos hábeis como nota fiscal e outros: 

● Seleção do projeto do CPF: ***.991.551-** 

pg.196; 

● Seleção do projeto do CPF: ***.457.531-** pg. 

168; 

Manifestação da Unidade:  “Seguem documentos digitalizados. Obs.: A 

prestação de contas do CPF: ***.457.531-** foi realizada por ***.343.661-**, pois, devido 

a licença maternidade, houve troca de coordenadora do projeto”. 

Análise da AUDIN: Antes da análise, cabe retificar a base legal citada na 

constatação, sendo que a fragilidade que trata de prestação de contas está fundamentada no 

art. 28 inciso III da Resolução n. 11/2015.   Segundo essa resolução, a prestação de contas 
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deve conter no mínimo: “III - Notas  fiscais,  recibos  e  demais  formas  de  comprovação  

previstas  em  lei,  para cada item executado”;(grifo nosso).  Na manifestação do Gestor 

foram enviados documentos iguais aos que já constavam do processo, sendo que estes não 

podem ser considerados documentos substitutivos às notas fiscais ou recibos. 

De acordo RICMS-MT - 2014 no Art. 178:”Os contribuintes,, emitirão Nota Fiscal...Inciso II: 

“II – na transmissão de propriedade das mercadorias, quando estas não devam transitar pelo 

estabelecimento transmitente;” 

Também do art. 367 do mesmo regimento “Sempre que for obrigatória a emissão de 

documentos fiscais, aqueles a quem se destinarem as mercadorias e/ou serviços são 

obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, contendo todos os requisitos 

legais. (grifo nosso). 

Ao conceder os auxílios a coordenador/extensionista e pesquisador é indispensável orientá-

los que em todas aquisições obrigatoriamente deve ser apresentado nota fiscal,cupom fiscal 

ou recibos, evitando contratação de serviços ou compra de mercadorias com 

pedidos/orçamentos, notas série D ou qualquer outro documento que não tenha pelo pelos 

o numero do CPF/CNPJ do fornecimento, endereço, telefone etc. 

Recomendação 1:  Orientar os beneficiados com o auxílio, a apresentarem 

apenas documentos válidos na prestação de contas. 

Recomendação 2: Solicitar dos beneficiados (CPF ***.991.551-**  e CPF: 

***.457.531-**) a substituição dos documentos anexados na prestação de contas, referentes 

aos valores de R$ 160,00 e R$350,00, bem como enviar cópia do comprovante para compor 

os papéis de trabalhos desta AUDIN. 
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7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 7.1. Ausência de abertura da conta vinculada, contrariando o inciso I do art. 19-

A da IN 02/2008. (Reincidência) 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.002681.2014-

18 

Contrato n. 05/2014 - serviço de limpeza. A 

cláusula 12ª do contrato n. 05/2014 (fls 540) 

estabelece a abertura de conta vinculada para 

controlar os regularidade trabalhista dos 

terceirizados, porém não foi verificada a 

existência de tal conta. 

Manifestação da Unidade:  “Constatação confirmada. O campus vai 

instalar grupo de trabalho para execução da ação baseado 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/terceirizacao/cartilha-conta-

vinculada.pdf e outros documentos pertinentes.” 

Análise da AUDIN: A conta vinculada deve ser providenciada e 

administrada pelo IFMT como mais uma ferramenta para evitar futura responsabilização 

solidária por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados.  Essa 

exigência está prevista em Edital e no contrato n. 05/2014. 

Recomendação: Providenciar abertura de conta vinculada, atendendo os 

dispositos legais. 

 

Constatação 7.2. Pagamento de faturas maior do que o firmado no 5º Termo Aditivo ao 

Contrato nº 10/2011. 
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Processo n. º Descrição 

➢ 23188.002440/2010-

36 

Contrato nº 10/2011 - Serviços de telefonia e internet. O 

valor firmado no 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 

11/2010 referente ao serviço de internet de alta 

velocidade foi de R$ 5.095,70 e referentes a serviços 

(aluguel e manutenção da CPE) foi de R$ 284,27 (fls. 

s/nº entre as fls. 1766/1770), totalizando R$ 5.379,97. 

No entanto foi pago a maior nos meses de janeiro, 

fevereiro, março e abril, conforme Faturas nºs: 

1604000083626 - o montante de R$ 5.527,01 (fls. 

1933/1935); 160100085323 o montante de R$ 5.572,40 

(fls. 1959); 160200084410 o montante de R$ 5.562,66 

(fls. 1960); e 160300084827 o montante de R$ 5.468,69 

(fls. 1961). 

Manifestação da Unidade:  “Nos meses de janeiro a março/2016, foi 

cobrado o valor de R$ 5.179,75 pelo fornecimento do serviço, valor  menor que o pactuado 

no 5º Termo Aditivo. O valor pago a maior foi devido a cobrança de juros/multas, que foi 

notificado a empresa para sua retirada (anexo notificação). Porém, a empresa apenas 

alterou a data de vencimento das faturas, uma vez que o campus tem pago em atraso devido a 

não termos recebimento de recursos financeiros suficientes para quitar em tempo hábil todos 

os débitos liquidados (Anexo).  

 O mês de abril foi valor a maior, pois faz referência ao valor de 10 (dez) 

dias do novo contrato, vide constatação 7.9. 

Esse contrato nº 11/2010 encontra-se encerrado”.   
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Análise da AUDIN: O fiscal de contrato deve observar os prazos relativos 

aos recolhimentos dos encargos fiscais decorrentes da emissão de nota fiscal 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. O 

administrador público tem o dever de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações, 

inclusive as previdenciárias. Caso configurada situação de atraso no pagamento de faturas e 

no recolhimento de tributos/ contribuições, o pagamento deverá ser feito pela administração 

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

ao erário. Conforme manifestação da unidade e em análise ao processo, foi verificado que a 

contratada tem emitido em alguns meses a fatura contendo a inclusão de “itens financeiros”, 

que correspondem ao pagamento de multa/juros e atualização de valores, pela instituição. O 

TCU tem firmado entendimento para que a unidade adote providências pertinentes com vistas 

à tempestividade dos pagamentos das despesas, evitando a incidência de encargos financeiros 

(multas, juros ou outros). Caso ocorra a incidência dos encargos, os gestores devem adotar as 

medidas necessárias para apurar as responsabilidades, com o intuito do imediato 

ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior, ou, nos casos decorrentes de fatores 

alheios à vontade dos gestores, fazer constar as justificativas nos correspondentes 

processos de despesa (Acórdão TCU nº 7.506/2010 - 2ª Câmara). Segundo o art. 4º da Lei nº 

4.320/64, “a Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do 

Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar”. As 

despesas relativas a encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo atraso no 

pagamento de faturas gera para a administração despesas consideradas ilegítimas e, portanto, 

passíveis de ressarcimento, demonstrando a falta de planejamento no controle de pagamento 

dos serviços considerados contínuos e ininterruptos, cujo pagamento em dia poderia ter sido 

feito, se medidas de controle fossem tomadas a fim de evitar essa ocorrência. O Campus 

deverá fazer constar as justificativas do atraso decorrentes de fatores alheios à vontade dos 
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gestores nos correspondentes processos de despesa, e ainda adotar medidas para o saneamento 

da impropriedade/ irregularidade. 

Recomendação 1: Controlar os pagamentos das despesas, de forma 

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

 

8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 8.1. Registro dos itens de estoque em almoxarifado no SUAP não representa a 

situação real dos bens de consumo estocados, em desacordo ao item 8 da IN SEDAP 205/88 e 

ao art. 94 da Lei nº 4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “O campus utiliza o SUAP, conforme pode ser 

visualizado no documento anexo - Constatação 8.1.relatorio-saida_SUAP_ALMOX. Porém, o 

mesmo não apresenta situação real de consumo estocado uma vez que não há cadastro de 

alguns itens. Hoje, esse cadastro é centralizado na DGTI da Reitoria do IFMT. Para 

solucionar essa situação, o almoxarifado faz controle desses produtos num caderno de 

anomalia (anexo)” 

Análise da AUDIN: Compete ao setor de Controle de Estoques, conforme 

atribuições exaradas pela IN SEDAP nº 205/88, dentre outras: b) manter os instrumentos de 

registros de entradas e saídas atualizados; c) promover consistências periódicas entre os 

registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos depósitos (fichas de 

prateleira) - e a consequente existência física do material na quantidade registrada. Portanto, o 

responsável pelo controle do Almoxarifado deverá acompanhar a movimentação de material 

ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, registrando os elementos indispensáveis ao 

respectivo controle físico periódico com a finalidade de constatar as reais necessidades dos 

usuários e evitar os eventuais desperdícios, conforme orienta o item 7.9 da IN SEDAP nº 

205/88 “a movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade 

requisitante deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle 
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(ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia de 

transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga”. Em consulta ao Siafi, 

foi verificado que os itens não estão atualizados conforme registros no Suap. 

Recomendação: Promover, junto com a DGTI, a conciliação entre os 

registros efetuados no SUAP com os dos depósitos e a consequente existência física do 

material na quantidade registrada, e também na conciliação com os registros no Siafi. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 9.1. Falta de reavaliação de imóvel de uso especial do campus, em desacordo 

com a ON-GEADE/SPU-004/2003 e Acórdão nº 175/2015 – TCU – Plenário. (Reincidente). 

Manifestação da Unidade:  “Ação para sanar constatação em andamento. 

Em Janeiro de 2016, em parceria com a PRODIN, finalizamos o Laudo Patrimonial de Bens 

Móveis (anexo). A próxima etapa será o lançamento das informações no sistema. ” 

Análise da AUDIN: De acordo com a Portaria Interministerial da STN/SPU 

n.º 322/2001, o SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 

passa a ser a principal fonte alimentadora do SIAFI para efeito de contabilização dos imóveis, 

mantendo a tempestiva compatibilidade entre as informações existentes nos Sistemas. As 

avaliações ou reavaliações dos imóveis cadastrados devem ser periodicamente 

realizadas/revisadas pelos Órgãos ou Entidades, a fim de que os valores apurados estejam em 

consonância com mercado imobiliário. O item 4.6.2 da Orientação Normativa GEADE-

004/2003, dispõe sobre o prazo de validade das avaliações dos bens imóveis da União para 

fins cadastrais e contábeis e que, conforme dispõe o anexo III da Orientação Técnica n.º 

01/DCF/PROAD/IFMT/2014, será realizada a reavaliação dos bens imóveis a cada 02 anos. O 
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Campus deverá acompanhar a finalização do processo pela PRODIN, bem como a sua 

atualização no SPIUNET 

Recomendação: Efetuar, junto com a PRODIN, a reavaliação dos bens 

imóveis junto ao SPIUNET. 

 

Constatação 9.2. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB 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:  “Para gerar o RMB, via SUAP, é necessário 

consonância com o SIAFI, porém, apenas em julho/2016, o campus teve seu inventário 

concluído - anexo Constatação 9.3. RELATÓRIO BENS PATRIMONIAIS IFMT ROO 

VERSAO FINAL e Constatação 9.3. Relatório Inventário Eventual 16-06-2016. 

A conclusão do inventário, em julho/2016, permitiu a identificação visual 

dos bens, o confrontamento SIAFI e SUAP e, posteriormente, um relatório final, que 

subsidiará a emissão mensal do RMB, como pode ser visto no documentos anexos, onde o 

RMB de alguns setores já está concluído com os bens locados no SUAP e com as cargas 

patrimoniais. ” 

Análise da AUDIN: O setor de Contabilidade deverá promover a 

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

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

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

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

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

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

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

(notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de transferência, termos de doação, 
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relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em especial, quando ocorrer perda, 

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

mecanismos de controle que permitam gerar essa informação, mesmo que o sistema Suap 

ainda não possua tal ferramenta. 

No entanto, é importante frisar que a unidade tem envidado esforços para 

saneamento dessa impropriedade, conforme atualização do Inventário encaminhado a Audin. 

Mantém-se a constatação para acompanhamento das providências futuras. 

Recomendação: Encaminhar Relatório de Movimentação de Bens ao setor 

de contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe os itens 2.2 e 2.3 

do procedimento 021101 do Manual Siafi - IN STN nº 833/2011. 

 

Constatação 9.3. 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:  “Conforme mencionado na constatação 

anterior, a depreciação é uma consequência do inventário do Campus, que foi concluído em 

julho/2016.  O relatório final do inventário permitirá a regularização da depreciação de bens 

dos anos anteriores, bem como o lançamento da depreciação mensal do RMB (anexo planilha 

e relatório final do inventário).” 

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 

mailto:audin@ifmt.edu.br


    
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 

26 

 
Relatório de Auditoria nº 16/2016 
 

 

 

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 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. 

 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 10.1. Não utilização do sistema SUAP/ módulo FROTA, contrariando o art. 19 

da Portaria IFMT n.º 864/2015. 

Manifestação da Unidade:  “Para sanar a constatação, temos encontrado 

dificuldades junto à gestão do Sistema SUAP. Mas, vamos proceder à implementação do 

SUAP/ módulo FROTA”. 

Análise da AUDIN: A resposta encaminhada não elide a constatação, tendo 

em vista a obrigatoriedade de utilização do sistema previsto na portaria 864/2015/IFMT, bem 

como as boas práticas de controle interno. Ressaltamos que a operacionalização do módulo 

FROTA é simples e prática, trazendo facilidades para o trabalho do servidor responsável. 
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Recomendação: Efetivar o devido controle de veículos do campus por meio 

do SUAP - Módulo FROTA. 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial do Campus com 

registros de saldos desatualizados.  

Causa 2: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus.  

Causa 3: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

Causa 4: Fragilidade no controle de pagamentos tempestivos. 

Causa 5: Não cumprimento ao princípio da segregação de funções.  

Causa 6: Fragilidade no gerenciamento do saldo de restos a pagar da unidade. 

 

V – CONCLUSÃO 

Considerando as verificações realizadas, somos de opinião que a Unidade 

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

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

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

implementação das recomendações emitidas neste relatório. 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

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

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

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

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

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

Cuiabá, 22 de julho de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
 

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 

  

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor 
 

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora 
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ANEXO I 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS RONDONOPOLIS 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 23196.023064.2015-29 23196.023064.2015-29 ***60429*** R$ 477,20  R$ 477,20  

2 12 23188.016070.2014-48 23196.011377.2015-35 ***09653000*** R$ 330,00  R$ 330,00  

3 12 23188.018838.2015-07 23196.028544.2015-86 ***98803000*** R$ 55.449,10  R$ 55.449,10  

4 12 64509.027257.2014-84 64509.027257.2014-84 ***03228000*** R$ 92.898,00  R$ 92.898,00  

5 08 23196.022907.2015-70 23196.022907.2015-70 ***48598*** R$ 360,00  R$ 360,00  

6 08 23196.022907.2015-70 23196.022907.2015-70 ***42568*** R$ 360,00  R$ 360,00  

7 12 23196.024111.2014.71 23196.024111.2014.71 ***88541000*** R$ 4.688,46  R$ 4.688,46  

8 08 23196.000474/2012-59 23196.000474/2012-59 ***07082*** R$ 200,00  R$ 200,00  

9 08 23196.022907.2015-70 23196.022907.2015-70 ***00990*** R$ 360,00  R$ 360,00  

10 12 23188.015702.2014-23 23196,030214.2015-51 ***32978000*** R$ 2.367,50  R$ 2.367,50  

11 08 23196.022907.2015-70 23196.022907.2015-70 ***90454*** R$ 360,00  R$ 360,00  

12 08 23196.022907.2015-70 23196.022907.2015-70 ***51818*** R$ 360,00  R$ 360,00  

13 08 23196.017114.2015-39 23196.017114.2015-39 ***21925*** R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  

14 08 23196.022907.2015-70 23196.022907.2015-70 ***54853*** R$ 420,00  R$ 420,00  

15 07 03001.000047.2014-65 03001.000047.2014-65 ***00000000191 R$ 6.742,75  R$ 6.742,75  

       PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS RONDONOPOLIS ANO 2016 

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 12 23196.002681.2014-18 23196.002681.2014-18 ***36105000*** R$ 28.651,75  R$ 28.651,75  

2 07 23196.001116.2016-97 23196.001116.2016-97 ***67321000*** R$ 43.306,30  R$ 43.306,30  

3 12 23188.002440.2010-36 23188.002440.2010-36 ***35764032*** R$ 2.570,13  R$ 2.570,13  

4 08 23196.039074.2015-86 23196.039074.2015-86 ***10402*** R$ 509,10  R$ 509,10  

5 08 23196.039074.2015-86 23196.039074.2015-86 ***14983*** R$ 509,10  R$ 509,10  

6 08 23196.031517.2014-18 23196.031517.2014-18 **8498 R$ 13.892,61  R$ 13.892,61  

 

mailto:audin@ifmt.edu.br

