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Unidade Auditada: Campus Cáceres 

Nome do Gestor: Milson Evaldo Serafim  Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 16/2016 

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

Descrição da restrição:  

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

32/2016: 4.1.1; 4.4.1.; 4.4.2; 8.1 (quanto ao Processo nº 23191.000003/2010; e quanto ao 

Processo nº 23191.001139.2013-07 no que se refere ao pagamento de salário após o prazo 

legal); 8.2 (quanto aos Processos 23191.001139.2013-07 e 23191.000003/2010); 8.4; 8.8; 

8.10; 8.11; 8.12 (quanto ao Processo 23191.021761/2016-76); 8.14; 8.17; 8.19; 9.1; 9.2; 9.3; 

10.1.  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 30/2016 

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

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

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 Cáceres, 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; 
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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; 

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

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

7.3.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

  

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público  Federal. 

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

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

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

e do patrimônio. 

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

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

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

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

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

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

frotas; além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, 
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SPIUNET e ao SIMEC. Foi realizada reunião com equipes do Departamento de 

Administração e Planejamento, do Departamento de Desenvolvimento Educacional, além de 

visita aos setores de almoxarifado e patrimônio do campus, obra, entrevista nos 

Departamentos de Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação, Pesquisa, Extensão e 

Ensino.  

Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

➢ Análise e retificações das planilhas de custos de repactuação de contratos de serviços 

continuados por setor técnico competente; 

➢ Formalização dos processos de pagamentos de serviços continuados; 

➢ Levantamento do inventário de bens; 

➢ Levantamento do inventário de almoxarifado; 

➢ Lançamento mensal de depreciação. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 32/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via Google Docs em 18/11/2016. 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 

Constatação 1.1. Falhas na formalização dos processos, contrariando a Portaria Normativa 

SLTI/MPOG nº 05/2002, Portaria MEC nº 1.042/2012, Resolução CONSUP/IFMT nº 

94/2014 e acórdãos TCU. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23191.002582.2016-30 

➢ 23188.020693.2015-04 

Pagamento aos fiscais não servidores para aplicação de 

prova referente ao edital 052/2014. 

Abertura de mais de um processo para um mesmo 

objeto contratado, em desacordo com o acórdão nº 

1.300/2003-1ªC, acórdão nº 1.131/2007-1ªC e acórdão 

nº 2.960/2003-1ªC, todos do TCU.  

➢ 23191.000310/2016-03  
Contrato n. 01/2016 - Serviço de manutenção de 

veículos: Ausência de formulário padrão de requisição. 

Manifestação da Unidade:  “Houve erro no título de abertura do 

processo nº 23191.002582.2016-30, pois o mesmo se trata de Recolhimento de INSS, em 

atendimento ao Relatório da Auditoria nº 26/2015, item 5.2.1. 

Em relação ao processo 23191.000310/2016-03, o uso do referido 

formulário será corrigido nos próximos processos.” 

Análise da AUDIN: Análise referente aos processos 23191.002582.2016-

30 e 23188.020693.2015-04, os dois processos se referem ao mesmo objeto (Pagto de fiscais 

não servidores), a diferença está que um refere somente ao pagamento do INSS, neste caso, 

não seria necessário a abertura de outro processo somente para essa finalidade, poderia 

anexar os documentos no arquivo já existente.A formalização de cada documento com um 

número de processo diferente fragiliza o controle e acompanhamento em sequência 

cronológica do processo e aumenta o risco de falha em sua integridade. 

Quanto ao processo n. 23191.000310/2016-03, o Gestor deve sistematizar 

o uso de formulário padrão de requisição de bens e serviços nas aberturas de processos de 

compras, melhorando o acesso às informações principais para início de procedimento 

licitatório. 
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Recomendação: Orientar os servidores à observarem o disposto na 

Portaria Normativa nº 05/2002 – SLTI, Portaria nº 1042/2012 – MEC e Orientação 

Normativa AGU nº 02/2009, bem como demais normativos internos referentes à gestão de 

documentos e processos. 

   

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

3 - DIÁRIAS E PASSAGENS 

Constatação 3.1. Fragilidade na concessão de diárias, em desacordo com o decreto 91.800 

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

Descrição 

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

1013/2014/IFMT. PCDP: 002379/16; 001954/16 e 002773/16 

➢ Ausência de devolução de valores de viagem não realizada, em desacordo aos 

arts. 30, 32 e 33 da Portaria 1013/2014/IFMT. PCDP: 000051/16 e 000049/16 

Manifestação da Unidade:   “Foram tomadas as devidas providências no 

sentido de corrigir as pendências relativas a ausência de prestações de contas das PCDP's 

002379/16, 001954/16 e 002773/16, conforme atualização no SCDP e documentos 

comprobatórios em anexo: 

Quanto a ausência de devolução de valores de viagem não realizadas 

relativas a PCDP 000051/16 e 000049/16, justificamos que apesar de diversas cobranças 

aos propostos através de e-mail (anexo), tanto da prestação de contas, quanto da devolução 

dos valores recebidos das diárias, até a presente data(17/11/2016), não recebemos nenhuma 
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resposta. Cabe ressaltar que encaminhamos novamente aos propostos nova GRU para a 

devolução dos valores(anexo). Ressaltamos ainda que os beneficiários das mencionados 

concessões de diárias não são lotados no Campus Cáceres, dificultando o procedimento.” 

Análise da AUDIN: Com relação a prestação de contas dos  PCDP: 

002379/16; 001954/16 e 002773/16, acatamos a justificativa.  Sobre ausência de devolução 

ao erário cabe ressaltar que compete ao Gestor gerenciar as concessões de diárias e 

passagens. No caso analisado, os servidores não pertencendo ao campus, o Gestor do 

campus Cáceres deve solicitar ao Gestor da unidade de lotação dos servidores que procedam 

a cobrança de tal ressarcimento, bem como de bloquear qualquer outra concessão no SCDP 

até a efetiva regularização. 

Recomendação: Solicitar à unidade de lotação dos servidores o bloqueio 

de novas concessões de diárias e passagens aos servidores até o efetivo ressarcimento de 

valores recebidos indevidamente.  

  

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 4.2.1. Ausência de comprovação da declaração dos valores retidos e 

repassados à previdência social em nome do segurado individual  não servidor através da 

GFIP/SEFIP em desacordo com inciso IV art. 32 Lei Nº 8.212/1991 e  art. 1º do Decreto Nº 

2.803/1998.  

Processo n. º Descrição 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/8cd1ff6a8ff42fba032569fa00679b3b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/8cd1ff6a8ff42fba032569fa00679b3b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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➢ 23191.002582.2016-30 

➢ 23188.020693.2015-04 

Pagamento aos fiscais não servidores para aplicação de 

prova referente ao edital 052/2014. 

Manifestação da Unidade:  “A GFIP/SEFIP será providenciada e 

encaminhada para a AUDIN posteriormente”. 

Análise da AUDIN: De acordo com o lei 8.212/91 art. 32:  

“IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho 

Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, 

prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a 

fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição 

previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho 

Curador do FGTS”; 

 

E no decreto 2.803/98 art. 1º estabelece que: 

“Art. 1º  A empresa é obrigada a informar mensalmente ao Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, por intermédio da Guia de 

Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 

à Previdência Social - GFIP, na forma por ele estabelecida, dados 

cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e 

outras informações de interesse daquele Instituto.” 

 

Apesar da retenção dos valores a previdência social terem sido pagos através de Dar e 

código específico a receita federal, os mesmos devem ser declarados obrigatoriamente pelo 

sistema GFIP/SEFIP, pois somente através dessas informações os valores retidos a título de 

INSS serão repassados para as contas previdenciárias dos prestadores de serviço e poderão 

ser contados para concessão de benefícios. 

Recomendação 1: Declarar obrigatoriamente através do sistema 

GFIP/SEFIP todas os recolhimentos a título de INSS de terceirizados/prestadores de 

serviços etc. 
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  Recomendação 2: Verificar processos anteriores de 

terceirizados/prestadores de serviços se houve a declaração no sistema GFIP/SEFIP, em 

caso negativo, declarar todos e enviar os comprovantes para compor os papéis de trabalhos 

dessa auditoria. 

 

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

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

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

4.5. Limite de dispensa de licitação 

Constatação 4.5.1.  Extrapolação do limite de dispensa, em desacordo com o artigo 24, II 

da Lei 8.666/93. 

N. Despesa 

Detalhada 
Processo n. º Descrição Empenho 

33903014 

23191.010410.2015-59 

MATERIAL EDUCATIVO E 

ESPORTIVO 

NE800177 

23191.024032.2015-91 NE800042 

33903017 

23191020332201600 

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

NE800108 

23191022397201600 NE800126 
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23191020443201500 NE800113 

23191032136201500 NE800176 

33903024 

23191000387201600 

MATERIAL P/ MANUT.DE BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 

NE800001 

23191009359201600 NE800059 

23191010371201600 NE800062 

23191018434201600 NE800095 

33903026 

23191032136201500 

MATERIAL ELETRICO E 

ELETRONICO 

NE800176 

23191033055201500 NE800221 

23191033840201500 NE800232 

33903916 

23191.004289.2016-15 

MANUTENCAO E CONSERV. DE 

BENS IMÓVEIS 

NE800075 

23191.023476.2016-90 NE800117 

Manifestação da Unidade:  “Considerando a Constatação 4.5.1 por 

elemento de despesa, temos a informar:  
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1) ND 339030-14 - o Proc. nr. 23191.010410.2015-59 NE800177 foi para 

aquisição de material esportivo (bolas e redes), já o Proc. nr. 23191.024032.2015-91 

NE800042 foi para aquisição de material de premiação (medalhas e troféus), portanto 

houve um equívoco na hora de efetuar o empenho, pois o Proc. nr. 23191.024032.2015-91 

NE800042 a Natureza de Despesa Correta seria 33390.31.04 PREMIACÕES 

DESPORTIVAS. Desta forma não haveria extrapolação do limite. Cabe destacar que foram 

contratações de objetos e empresas distintas. Em processos futuros serão sanadas; 

 2) ND 339030-17 - Os Procs. nrs. 23191032136201500 e 

23191020443201500 são do exercício de 2015 e por um lapso houve a extrapolação do 

limite no valor de apenas R$ 753,80. A administração informa que serão tomadas medidas 

para sanar esta constatação em processos futuros, uma vez que não é uma prática do 

Campus esta conduta, é importante destacar que foram contratações de finalidades e 

empresas distintas e houve a eficiência na aplicação do material adquirido. Os Procs. nrs. 

23191020332201600 e 23191022397201600 são do exercício de 2016 e por um lapso houve 

a extrapolação do limite no valor de apenas R$ 1.485,20. A administração informa que 

serão tomadas medidas para sanar esta constatação em processos futuros, uma vez que não 

é uma prática do Campus esta conduta, é importante destacar que foram contratações de 

finalidades e empresas distintas e houve a eficiência na aplicação do material adquirido;  

3) ND 339030-24 - Os Processos desta despesa, por um lapso houve a 

extrapolação do limite. A administração informa que serão tomadas medidas para sanar 

esta constatação em processos futuros, uma vez que não é uma prática do Campus esta 

conduta, é importante destacar que foram contratações de finalidades e empresas distintas e 

houve a eficiência na aplicação do material adquirido. Tratando-se de material de 

manutenção predial para conservação do bem público, será adotado a utilização de 

aquisição por meio de processos licitatórios através do Compras Compartilhadas ou de 

adesões à Ata de Registro de Preços;  
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4) ND 339030-26 - Os processos desta despesa, por um lapso houve a 

extrapolação do limite no valor de apenas R$ 688,00. A administração informa que serão 

tomadas medidas para sanar esta constatação em processos futuros, uma vez que não é uma 

prática do Campus esta conduta, é importante destacar que foram contratações de 

finalidades e empresas distintas e houve a eficiência na aplicação do material adquirido. 

Tratando-se de material de manutenção predial para conservação do bem público, será 

adotado a utilização de aquisição por meio de processos licitatórios através do Compras 

Compartilhadas ou de adesões à Ata de Registro de Preços;  

5) ND 339039-16 o Proc. nr. 23191.004289.2016-15 NE800075 foi para 

contratação de serviços com base no artigo 24, II da Lei 8.666/93, cujo vulto da contratação 

não excedeu o limite previsto, já o Proc. nr. 23191.023476.2016-90 foi para contratação de 

serviços com base no artigo 24, I da Lei 8.666/93, cujo vulto da contratação não excedeu o 

limite previsto. Desta forma não houve extrapolação dos limites previsto nos dois incisos”. 

Análise da AUDIN: Em relação às despesas realizadas na natureza de 

despesa 33903014, acatamos a justificativa.   Referente às naturezas de despesa 33903017/ 

33903024/ 33903026: Os casos de dispensa de licitação em função do valor do objeto 

licitado, previstos à primeira vista nos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/93, encerram 

previsão taxativa, sem nenhum conteúdo variável ou passível de interpretação, precedendo, 

portanto, a edição de ato tipicamente vinculado. Apesar de  justificar a extrapolação do 

limite, a unidade gestora deverá adotar medidas de planejamento e prorrogação tempestiva 

de contratos vincendos. Com isso, fica mantida a constatação para processos futuros, pois 

quem ordenar despesa pública sem a observância do prévio procedimento licitatório, quando 

este for exigível, poderá ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, sem 

prejuízo da multa pecuniária a que se referem os artigos 71, inciso VIII, da Constituição 

Federal.  

Referente a natureza de despesa 339039-16, de acordo com a lei 8.666/93:  
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Art. 6
o
  Para os fins desta Lei, considera-se: 

“I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta; (Grifo Nosso). 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 

manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 

trabalhos técnico-profissionais; 

 

Aplicando a base legal acima, entendemos que o empenho nº 2016NE800075 serviço de 

pintura no valor de R$ 4.613,10 registrado no sistema SIAFI como dispensa conforme art. 

24 inciso II , na realidade se refere a uma obra na modalidade reforma se enquadrando no 

artigo 24 inciso I. Deste modo, fica caracterizada a extrapolação do limite de dispensa do 

Item II (R$ 18.964,26). 

Recomendação:  Efetuar o planejamento prévio das despesas do Campus, 

utilizando-se de dispensa para os casos excepcionais e permitidos, sem extrapolação do 

limite determinado na Lei 8.666/93. 

 

5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO  

Constatação 6.1. Fragilidade na prestação de contas referente a ajuda de custo concedida a 

discente, em desacordo ao art. 12 da portaria do Campus Cáceres nº 77/2013. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23191.033819.2015-43 - Ausência de prestação de contas de ajuda de 

custo para participação no 1° Congresso 

Ambiental 

Manifestação da Unidade:  “Estamos aguardando a prestação de contas 

pelo servidor professor responsável, conforme encaminhamento para chefia imediata 

(anexo)” 

Análise da AUDIN: A prestação de contas deve ser o documento de 

encerramento de um processo de concessão de ajuda de custo, e para isso o Gestor deve 

acompanhar e exigir do beneficiário documentação comprobatória sobre o destino dado ao 

valor concedido.  A constatação fica mantida até a efetiva prestação de contas. 

Recomendação: Providenciar prestação de contas da ajuda de custo 

concedida, bem como apresentar cópia para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

   

 

7 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO 

 

8 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Constatação 8.1. Impropriedades referentes ao pagamento de benefícios, verbas trabalhistas 

e previdenciárias dos funcionários terceirizados, em desacordo com o artigo 34, § 5º, da IN 

02/2008 MPOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Processo n. º Descrição 
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➢ 23191.000003/2010 
Contrato nº 05/2010 - Serviço de manutenção de 

imóveis, jardinagem e atividade agropecuária:  

a) pagamento em atraso das diárias aos motoristas:  

- diárias referentes às Ordens de Serviço nº 59 a 

65/2015, Nota Fiscal nº 2029 (fls. 13309), 

referentes a viagens com datas de saída no 

período de 11/07 a 29/07/2015, foram pagas em 

04/08/2015. 

- diárias referentes às Ordens de Serviço nº 67 a 

75/2015, Nota Fiscal nº 2181 (fls. 13612): 

referentes às viagens com datas de saída no 

período de 08/08 a 20/08/2015 foram pagas em 

08/09/2015; referentes às viagens com datas de 

saída no período de 07/09 a 23/08/2015 foram 

pagas em 25/09/2015. 

- diárias referentes às Ordens de Serviço nº 84 e 

85/2015, 88 a 94/2015, 103 e 104/2015, 01 a 

04/2016, 08/2016, 10/2016 e 12/2016, Nota 

Fiscal nº 2642 (fls. 14660): referentes às datas 

de saída no período de 29/10/2015 a 

06/02/2016, foram pagas em 21/03/2016; 

referentes às viagens com datas de saída entre 

03 a 15/03 foram pagas em 29/03/2016. 

➢ 23191.001139.2013-07 
Contrato nº 01/2014 - Serviço de limpeza.  

a) Pagamento de salário após o prazo legal: 

- Nota Fiscal 644, ref. jan/16 (fls. 2.608): 
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pagamento realizado no dia 11/01/2016 (fls. 

2.627 a 2.651) - 6º dia útil; 

- Nota Fiscal 665, ref. mar/16 (fls. 2.785): 

pagamento realizado no dia 09/03/2016 (fls. 

2804 a 2828) - 7º dia útil.  

b) Não foram localizados os comprovantes de 

recolhimento do INSS dos funcionários 

referentes às seguintes Notas Fiscais: 

- Nota Fiscal 556, ref. jul/15 (fls. 1.944); 

- Nota Fiscal 586, ref. set/15 (fls. 2.083); 

- Nota Fiscal 614, ref. nov/15 (fls. 2.258); 

- Nota Fiscal 644, ref. jan/16 (fls. 2.608); 

- Nota Fiscal 665, ref. mar/16 (fls. 2.785); 

- Nota Fiscal 687, ref. mai/16 (fls. 2.951). 

Manifestação da Unidade: “ R¹: a)Constatações processo nº 

23191.000003/2010: A empresa A., durante 4 anos prestando serviços ao Campus, cumpriu 

rigorosamente com as obrigações trabalhistas dos seus trabalhadores. No entanto, a partir 

de 2015 a situação começou a mudar devido a problemas enfrentados pela empresa. Em 

decorrência deles, atrasos nos pagamentos de diárias aos motoristas passaram a ocorrer 

com frequência, mesmo a fiscalização cobrando pela regularização de forma insistente e 

assídua. Notificações foram expedidas a contratada, email's enviados, telefonemas, enfim, 

as ações possíveis pela gestão e fiscalização do contrato foram realizadas para garantir a 

manutenção dos direitos dos terceirizados. Inclusive, foi aberto o processo de Apuração de 

Irregularidade nº 23191.006945.2016-1, que foi encaminhado para vossa análise. Cabe 

enfatizar, que não há pendências nos pagamentos de diárias para os motoristas. 

b) Constatações processo nº 23191.001139.2013-07: A empresa R. é 

enquadrada no SIMPLES Nacional e possui muitos contratos com órgãos públicos, segundo 
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justificado pela mesma, que retém o INSS na fonte. Assim, no relatório da GFIP a empresa 

consegue compensar o INSS na fonte retidos dos funcionários com o saldo a compensar. De 

fato está ausente no processo os relatórios de algumas competências com essas 

informações, assim entramos em contato com a empresa e solicitamos os relatórios. (Em 

anexo) 

Com relação ao pagamento dos salários no 6º dia útil, a empresa havia 

justificado que por questões operacionais administrativas não foi possível realizar os 

pagamentos no 5º dia útil.” 

Análise da AUDIN: Quanto ao Processo nº 23191.001139.2013-07 

(serviço de limpeza), referente ao pagamento de INSS: conforme o comprovante de 

inscrição e de situação cadastral no CNPJ, disponível para consulta no site da Receita 

Federal, a empresa possui como atividade econômica secundária, dentre outras, a prestação 

de serviços combinados de escritório (código CNAE 82.11-3-0), que não permite a adesão 

ao Simples Nacional, nos termos do artigo 17, inciso XII, combinado com o § 1º, da LC 

123/2006. Neste sentido, consta do site da Receita Federal: 

2.6. A ME ou a EPP inscrita no CNPJ com código CNAE 

correspondente a uma atividade econômica secundária vedada pode 

optar pelo Simples Nacional? 

Não. A Lei Complementar nº 123, de 2006, prevê que o exercício de 

algumas atividades impede a opção pelo Simples Nacional. Elas 

correspondem a códigos da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) estabelecidas por uma Comissão do IBGE. Os códigos 

CNAE impeditivos ao Simples Nacional estão listados no Anexo VI da 

Resolução CGSN nº 94, de 2011, e os códigos CNAE que abrangem 

concomitantemente atividades impeditivas e permitidas (CNAE ambíguas) 

constam do Anexo VII da mesma Resolução - ver Pergunta 2.5. O exercício 

de qualquer dessas atividades pela ME ou EPP impede a opção pelo Simples 
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Nacional, bem como a sua permanência no Regime, independentemente de 

essa atividade econômica ser considerada principal ou secundária
1. 

 

Como a empresa supramencionada não exerce exclusivamente a cessão ou 

locação de mão-de-obra para prestação de serviços de limpeza e conservação, conclui-se que 

a opção pelo Simples Nacional é indevida. Não consta dos autos se os fiscais ou a gestão do 

campus adotaram, naqueles contratos, as providências definidas no artigo 34, § 9º, da IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008 e acórdão 2.798/2010-Plenário TCU: 

Art. 34. (...) 

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

previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com 

dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar  ao Ministério da 

Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

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

ente público, em obediência ao princípio da probidade administrativa, deve se incumbir de 

efetuar a comunicação à Receita Federal, para que esta proceda à exclusão de ofício, 

conforme disposto no art. 29, inc. I, da referida Lei Complementar.2 

Recomendação 1: Notificar a empresa prestadora de serviço de limpeza 

para que providencie a exclusão da opção pelo Simples Nacional, em razão da existência de 

atividades secundárias impeditivas de tal opção, e regularize o pagamento da contribuição 

previdenciária dos funcionários que prestam serviços no campus. 

                                                 
1
 Disponível em <https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/perguntas/Perguntas.aspx>, acesso em 

21.nov.2016. 
 
2 

Acórdão 2.798/2010-Plenário TCU. 

https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/perguntas/Perguntas.aspx
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Recomendação 2: Caso a empresa não providencie a exclusão do Simples 

Nacional, oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil, nos 

termos do artigo 34, § 9º da IN SLTI/MPOG nº 02/2008. 

 

Constatação 8.2. Ausência de relatórios ou listas de verificação dos fiscais de contrato, 

constando as impropriedades detectadas, em desacordo com o artigo 67, § 1º, da Lei 

8.666/93. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23191.001139.2013-07 
Contrato nº 01/2014 - Serviço de limpeza.  

➢ 23191.000003/2010 
Contrato nº 05/2010 - Serviço de manutenção de 

imóveis, jardinagem e atividade agropecuária. 

➢ 23191.000310/2016-03  
Contrato n.º 01/2016 - Serviço de manutenção de 

veículos. 

Manifestação da Unidade: “Os relatórios referente ao processo 

23191.001139.2013-07 foram feitos. Os demais estão sendo providenciados. Cabe 

mencionar que quando há problemas na execução do contrato o fiscal relata formalmente a 

gestão. (Em anexo)” 

Análise da AUDIN: Com relação ao processo n. 23191.000310/2016-03, a 

exigência legal é de que haja por parte da administração um representante designado como 

fiscal de contrato, e desta forma registre formalmente se os serviços contratados estão em 

conformidade com o contrato. Este documento embasará o processo do serviço prestado, 

podendo ser utilizado no futuro como comprovação da fiscalização realizada e das 

providências tomadas pela Instituição.  
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Recomendação:  Orientar fiscais de contratos a emitir relatórios ou check 

list sobre a fiscalização realizada a cada fatura da contratada. 

 

Constatação 8.3. Ausência da comprovação da vantagem na adesão contrariando o Art. 22, 

caput, Decreto nº 7.892/13. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23191.020495.2015-83 
Adesão ao Pregão n.º04/2015-SRP - UG 160159 - 

Aquisição de materiais de construção. 

Não localizamos, nos autos do processo, pesquisa de 

preços a fim de atestar a compatibilidade dos valores 

dos materiais a serem adquiridos com os preços de 

mercado, para confirmar a vantajosidade obtida com o 

processo de adesão. 

➢ 23191.006088.2016-44 
Adesão ao Pregão n.º13/2015-SRP - UG 160155 - 

Aquisição de materiais para manutenção de bens 

imóveis. 

Não localizamos, nos autos do processo, pesquisa de 

preços a fim de atestar a compatibilidade dos valores 

dos materiais a serem adquiridos com os preços de 

mercado, para confirmar a vantajosidade obtida com o 

processo de adesão. 

Manifestação da Unidade: Em relação aos Procs. nrs. 

23191.020495.2015-83 e 23191.006088.2016-44 à administração informa que serão 

tomadas medidas para sanar esta constatação em processos futuros, uma vez que deverá 
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utilizar o Sistema de Banco de Preços para ampla pesquisa de preços a fim de atestar a 

compatibilidade dos valores com os preços de mercado. 

Análise da AUDIN: Conforme estabelece o Art. 22, caput, do Decreto nº 

7.892/13, desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública 

federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador. Desta forma, o Gestor do Campus ao realizar um procedimento para 

contratação de bens ou serviços mediante adesão deverá efetuar pesquisa de preços a fim de 

atestar a compatibilidade dos valores dos materiais a serem adquiridos com os preços 

praticados no mercado, para confirmar a vantajosidade obtida com o processo de adesão. 

Recomendação: Efetuar pesquisa de mercado para comprovar a 

vantajosidade obtida com o processo de adesão. 

 

Constatação 8.4. Ausência de projeto básico ou termo de referência justificando a 

necessidade do Campus em aderir a Ata de Registro de Preços do Pregão n.º04/2015 - UG 

160159, em desacordo com o art. 6.º da Lei 8.666 e Art. 22 do Decreto n.º7.892/2013.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23191.020495.2015-83 
Adesão ao Pregão n.º04/2015-SRP - UG 160159 - 

Aquisição de materiais de construção. 

Não localizamos no processo o termo de referência ou 

projeto básico justificando a necessidade do Campus. 

➢ 23191.006088.2016-44 
Adesão ao Pregão n.º13/2015-SRP - UG 160155 - 

Aquisição de materiais para manutenção de bens 

imóveis. 
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Não localizamos no processo o termo de referência ou 

projeto básico justificando a necessidade do Campus. 

Manifestação da Unidade: Em relação aos Procs. nrs. 

23191.020495.2015-83 e 23191.006088.2016-44 à administração informa que serão 

tomadas medidas para sanar esta constatação em processos futuros, uma vez que deverá ser 

elaborado o termo de referência/projeto básico para justificar a necessidade de contratação 

de objeto. Ambos os processos trata-se de aquisição de material de manutenção predial 

para atendimento a Coordenação de Serviços de Apoio - CSA, no intuito de conservar o 

patrimônio público, através de mão-de-obra disponível na coordenação citada. 

Análise da AUDIN: Conforme a Lei n.º8.666 o Projeto Básico ou Termo 

de Referência é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação com o objetivo de demonstrar de forma eficiente e sem exagero como será 

executado o objeto da contratação, indicando os elementos essenciais à obtenção do 

resultado pretendido pela Administração, possibilitando ao administrador verificar a 

viabilidade e conveniência de sua execução, pois poderá analisar os custos da contratação, 

bem como, se as soluções técnicas utilizadas foram bem definidas, como prazos, 

quantidades, condições de fornecimento e forma de execução. 

Recomendação: Abster-se de efetuar contratação de bens e serviços sem a 

elaboração do projeto básico ou termo de referência. 

 

Constatação 8.5. Ausência de autorização da PROAD para execução de despesas conforme 

valores estabelecidos pelo art.6, inciso III da portaria n.1.291/2015. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23191.006088.2016-44 
Adesão ao Pregão n.º13/2015-SRP - UG 160155 - 

Aquisição de materiais para manutenção de bens 

imóveis. 

Não localizamos nos autos do processo em questão 

autorização da PROAD para execução da despesa. 

Manifestação da Unidade: O Valor empenhado foi de R$ 100.305,50 

(cem mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e centavos), superando em R$ 305,50 (trezentos 

e cinco reais e cinquenta centavos), por um lapso não foi observado o atendimento a norma. 

Os processos futuros será sanado esta constatação, através do devido encaminhamento a 

quem compete a autorização. Todos os processos posteriores a este cumpriram a norma 

citada. 

Análise da AUDIN: Conforme estabelece o art. 6.º da Portaria 1291/15 - 

IFMT, nas compras com valor igual ou inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a 

autorização caberá ao Pró-Reitor de Administração, sendo assim, o Campus ao realizar um 

procedimento licitatório deve observar os valores estabelecidos na legislação vigente. A 

reincidência na ausência de autorização prévia do Pró Reitor ou Reitor nas contratações 

acima do valor estipulado em portaria acarretará apuração de responsabilidade. 

   Recomendação: Observar o cumprimento da Portaria/IFMT n.º1291 de 

22 de maio de /2015.  

 

Constatação 8.6. Ausência de ampla pesquisa de mercado contrariando o art. 7.º do Decreto 

n.º7.892/2013. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23191.000891.2013-22 
Pregão Eletrônico n.º06/2014 - SRP, Aquisição de 

insumos. 

Localizamos nos autos do processo em análise, 

somente uma pesquisa de mercado (Pág.12 a 29), 

contrariando o art. 7.º do Decreto n.º7.892/2013 e 

recomendações contidas no Parecer Jurídico da 

Procuradoria Federal Junto ao IFMT n.º202/2013. 

Manifestação da Unidade: O processo nr. 23191.000891.2013-22 foi 

aberto no exercício de 2013. É fato que as empresas não responderam às solicitações de 

pedido de orçamento, gerando dificuldades na estimada do objeto licitado. A partir de 

meados de 2015 foi contratado o sistema de Banco de Preços que tem auxiliado nos 

procedimentos de pesquisa de preços, melhorando a análise para comprovação da 

compatibilidade do preço com o praticado no mercado. Desta forma os processos 

posteriores já apresentam o uso do sistema citado para ampla pesquisa de mercado. 

Análise da AUDIN: O Art. 7º do Decreto n.º7892/2013 deixa bem claro 

que o Gestor deve realizar ampla pesquisa de mercado nas contratações, bem como no art. 

22 do mesmo Decreto 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).   Em 

análise ao processo supracitado, não localizamos uma pesquisa de mercado, Conforme 
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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, nos processos futuros, pesquisa de mercado, 

com no mínimo 3 (três) orçamentos, e na impossibilidade deste, justificar o motivo para 

aquisição do produto ou serviço em desacordo com o determinado. 

 

 

Constatação 8.7. Seguro garantia da obra com prazo de vigência vencido, contrariando o 

art. 56 da lei 8666/93 e Cláusula Décima Sexta do Contrato n.º 13/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23191.001278/2013-22 
Concorrência n.º01/2013 - Contratação de empresa 

especializada para execução de obra de construção de 

biblioteca do campus Cáceres - Contrato n.º13/2013. 

Conforme documento juntado nos autos do processo 

(páginas 766 a 776), constatamos que a vigência do 

seguro garantia da obra objeto do contrato n.º13/2013, 

venceu em 07/03/2015. Não localizamos na 

documentação disponibilizada a renovação do referido 

seguro. 

Manifestação da Unidade:  “No geral, nos termos aditivos de 

prorrogações de prazos dos contratos, daqueles que exigem a garantia contratual, faz-se 
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constar cláusula de renovação da garantia contratual. No entanto, o que ocorre muitas 

vezes é a demora da empresa em providenciar devido a fatores logísticos – a Instituição 

encaminha o aditivo pelos correios, a contratada apresenta o aditivo à seguradora, solicita 

a Instituição a declaração de execução da obra, para então encaminhar à Instituição o 

Termo de Garantia-. Além disso, no caso específico, a empresa G., justificou na época, mas 

as cobranças continuaram. Segundo a empresa os recorrentes atrasos nos pagamentos de 

notas fiscais pelos órgãos com os quais mantinha contratos, de valores vultuosos, contribuiu 

para dificultar as transações administrativas e financeiras junto as seguradoras. Só no 

Campus Cáceres a referida empresa mantinha ao todo três contratos de valores 

significativos. 

Observou-se que a empresa sempre se mostrou responsável em atender as 

nossas requisições. Importante enfatizar, que a empresa G., executou os serviços em 

consonância com as cláusulas contratuais e não acarretou prejuízo ao erário.” 

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. Como a obra em análise já foi concluída, a 

constatação será monitorada via PPP nos processos futuro, ocorrendo reincidência será 

recomendado apuração de responsabilidade. 

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

validade do seguro garantia. 
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Constatação 8.8. Impropriedades referentes aos pagamentos de ressarcimento da anuidade 

alimentícia.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23191.021761/2016-76 ➢ Ausência de comprovação de que o requerente 

era aluno do campus no período compreendido 

na solicitação de ressarcimento. 

➢ 23191.007983/2016-86 ➢ Ausência de identificação da assinatura aposta 

no recibo de fls. 07. 

➢ Fls. 07 a 09 - Ausência de comprovação de que 

os recibos apresentados se referem ao 

pagamento da “anuidade alimentícia”. 

23191.017184/2016-18 
➢ Ausência de identificação das assinaturas 

apostas nos recibos apresentados. 

➢ Fls. 08 a 14 - Ausência de comprovação de que 

os recibos apresentados se referem ao 

pagamento da “anuidade alimentícia”. Constam 

dos recibos que os pagamentos se referem a: 

a) fls. 08: recibo nº 1.372, valor R$ 108,00, data 

02/03/1998  - referente a “taxa de internato e 

ferramentas”; 

b) fls. 09: recibo nº 1.554, valor R$ 200,00, data 

06/08/1998  - referente a “2ª e 3ª parcela 

1.998”; 

c) fls. 10: recibo nº 1.594, valor R$ 100,00, data 

16/11/1998 - referente a “pagto cheque nº 
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20051, Bco Brasil, Ag. 1272-6, utilizado 

anteriormente para pgto taxa e devolvido pelo 

Bco”; 

d) fls. 11, recibo nº 1.713, valor R$ 105,00, data 

19/01/1999 - referente a “1º parcela/99 taxa 

ferramenta”; 

e) fls. 12, recibo nº 2.310, valor R$ 150,00, data 

11/02/2000 - referente a “1º/parcela/2000”; 

f) fls. 13, recibo nº 2.309, valor R$ 200,00, data 

11/02/2000 - referente a “2º e 3º parcela/2000”; 

g) fls. 14: cópia de documento ilegível e com 

valor rasurado, data de 05/12/2001, e anotações 

na cópia anexada ao processo. 

Manifestação da Unidade: “Em relação ao processo 23191.021761/2016-

76, foi anexado ao processo a comprovação conforme fls 15 a 17 (anexo). 

Em relação ao processo 23191.007983/2016-86, foi identificado o 

recebimento pela servidora M. M. de C. (anexo) e justifica-se que os recibos se referem a 

Anuidade Alimentícia tendo em vista serem os valores de serviço educacional conforme 

código de GRU nº 28832-2, pois este sempre foi o codigo que esta UG usou para 

contabilizar as receitas de taxas dos alunos. (anexo) 

Em relação ao processo 23191.017184/2016-18 foi identificado a 

assinatura dos recibos (anexo). Relativo aos recibos das Fls. 08 a 14, comprova-se que os 

mesmos se referem ao pagamento da “anuidade alimentícia”, tendo em vista que a 

“anuidade alimentícia” era a mesma taxa de internato, e a mesma podia ter seu pagamento 

parcelado. Já o valor das ferramentas era reposição de material utilizado. Em relação aos 

recibos recibo nº 1.554 e recibo nº 1.594 , consta que no primeiro o aluno pagou com dois 
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cheques, sendo um devolvido pelo banco, o qual foi quitado pelo aluno no segundo recibo, 

quando lhe foi entregue o cheque do primeiro recibo. Quanto ao documento da fls 14, o 

valor foi recolhido por meio de depósito e o comprovante em papel filme, que vai se 

apagando ao longo do tempo, motivo pelo qual os valores foram transcritos a mão, de forma 

legível e não rasurados. (anexo)” 

Análise da AUDIN: Quanto aos Processos nº 23191.007983/2016-86 e nº 

23191.017184/2016-18, a análise sobre a validade dos recibos apresentados e que embasam 

os processos de ressarcimento restou prejudicada pelos seguintes motivos: 

a) fragilidade e falta de padronização da informação sobre o objeto dos 

recibos apresentados, gerando dúvidas quanto aos pagamentos 

(anuidade alimentícia, internato, ferramentas etc), agravada pelo 

tempo já decorrido em relação à data dos pagamentos; 

b) ausência de informações claras e precisas sobre os valores referentes à 

anuidade alimentícia que foram pagos, uma vez que parte dos recibos 

e comprovantes de pagamento/depósito apresentados se referem a 

pagamentos de várias naturezas (alimentação, internato, ferramentas 

etc), mas só consta o valor total, não sendo discriminado qual o valor 

de cada objeto pago;  

c) ausência de apresentação de documentos que comprovem que a 

“anuidade alimentícia” a que se refere a sentença judicial, e a “taxa de 

internato” que consta de alguns recibos, são a mesma coisa; 

Diante de tais fragilidades, recomenda-se que o campus institua uma 

comissão para realização de análise da validade dos próximos recibos e comprovantes de 

pagamento apresentados para fins de ressarcimento da anuidade alimentícia, incluindo na 

análise a definição da natureza do objeto dos pagamentos feitos (anuidade alimentícia, 

internato, ferramentas etc) e do valor referente à anuidade alimentícia, fundamentando a 

análise e justificando a conclusão. 
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Recomendação 1: Instituir comissão para análise e manifestação sobre 

futuros pedido de ressarcimento da anuidade alimentícia, por meio da análise da validade 

dos recibos e comprovantes de pagamento apresentados, incluindo na análise a definição da 

natureza do objeto dos pagamentos feitos (anuidade alimentícia, internato, ferramentas etc) e 

do valor referente à anuidade alimentícia, fundamentando a análise e justificando a 

conclusão. 

Recomendação 2: Caso a comissão se manifeste contrária ao 

ressarcimento em razão de dúvida ou ausência de comprovação do pagamento da anuidade 

alimentícia, notificar o aluno (ou ex-aluno) para que apresente outros documentos ou 

comprovantes, definindo prazo. Caso apresente outros documentos, submetê-los à análise da 

comissão. 

Recomendação 3: Realizar o ressarcimento da anuidade alimentícia 

apenas quando houver manifestação positiva da já mencionada comissão. 

 

Constatação 8.9. Realização de despesas indevidas (juros, multas e atualização de valores) 

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

Acórdão TCU nº 7506/2010 - Segunda Câmara. 

Processo n. º  Descrição 

➢ 23191.001472.2016-51 
Dispensa nº 03/2016 - Serviço de 

fornecimento de energia elétrica. 

Nota Fiscal Folha Juros Multa Atualização 

Monetária 

Total 

31665 14 1.003,12 2.033,89 356,08 3.393,09 

5212 18 444,43 888,86 86,38 1.419,67 
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881 48 1.139,51 2.004,99 549,06 3.693,56 

12446 53 253,27 893,88 159,37 1.306,52 

Total de juros, multas e atm pago em 2016 R$ 9.812,84 

➢ 23191.000415.2011-40 
Participante do Pregão SRP nº 20/2011, 

UASG 158144, referente à contratação de 

serviços de telefonia e internet. Foi 

verificado que houve pagamento de juros, 

multas e atualização monetária em todos os 

anos da contratação dos serviços, conforme 

amostra abaixo: 

Fatura nº Referência Ano Folha Valor itens financeiros 

(juros, multas e atm) 

308453 janeiro 2012 117 38,29 

307131 fevereiro 2012 168 129,67 

273221 junho 2012 569 9,46 

106505 novembro 2012 816 9,59 

71070 janeiro 2013 975 172,70 

69359 fevereiro 2013 252 343,06 

105915 maio 2013 1089 143,30 

104255 agosto 2013 1270 408,65 

208991 setembro 2013 1334 246,08 
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101783 fevereiro 2014 1490 409,44 

101119 maio 2014 1570 284,37 

098587 agosto 2014 1870 159,20 

097412 novembro 2014 2240 242,32 

093920 janeiro 2015 2341 248,41 

093037 fevereiro 2015 2407 254,26 

089864 agosto 2015 2729 483,25 

089978 setembro 2015 2785 209,59 

085476 março 2016 3085 232,31 

084287 abril 2016 3148 239,27 

084221 maio 2016 3241 167,49 

Total de juros, multas e atm pago R$ 4.430,71 

Manifestação da Unidade:  “ Em se tratando das multas e juros 

incidentes sobre as notas fiscais de fornecimento de energia elétrica e faturas de serviços de 

telefonia e internet mencionadas na constatação, temos a esclarecer que foram 

tempestivamente atestadas e liquidadas no sistema financeiro (SIAFI). No entanto, os 

pagamentos ocorreram fora do prazo de vencimento em decorrência de consecutivos atrasos 

dos repasses financeiros ao Campus. Cabe informar ainda, que na maioria dos repasses 

financeiros os valores foram insuficientes para atender tais despesas essenciais. Essa 

situação foi normalizada somente a partir do mês de junho de 2016, quando os repasses 

foram normalizados. Essas informações podem ser constatadas nos documentos constantes 
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nos processos físicos nº 23191.001472/2016-51 e 23191.000415/2011-40, bem como em 

consulta ao SIAFI” 

Análise da AUDIN: 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. Ressalta-se 

que somente em análise aos processos que foram selecionados por amostragem pela 

Auditoria Interna do IFMT, verificou-se que, em 2016, houve pagamentos no montante de 

R$ 10.451,91 referentes a multas, juros e/ou atualização monetária somente em dois 

contratos. Por outro lado, conforme manifestação da unidade, os pagamentos ocorreram 

fora do prazo de vencimento em decorrência de consecutivos atrasos dos repasses 

financeiros ao campus, além de que a maioria dos repasses financeiros têm sido insuficientes 

para atender tais despesas. Diante do atual cenário político-econômico, faz-se necessário que 

a unidade envide esforços a fim de adotar medidas preventivas para evitar cobranças 

motivadas pelo não 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: Adotar providências com vistas ao controle e 

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

(multas, juros e outros). 
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Constatação 8.10. Não localizamos, nos autos, Termo Aditivo prorrogando a vigência 

contratual, contrariando o art. 30, § 3º da IN MPOG 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23191.007299.2014-32 
Participante do Pregão SRP nº 01/2014, UASG 

158144, referente à contratação de serviço de 

agenciamento de viagens. Não localizamos nos autos 

Termo Aditivo prorrogando a vigência do contrato 

após 25/03/2016. 

Manifestação da Unidade: “Não houve prorrogação da vigência 

contratual, justamente para atender a última recomendação da Auditoria Interna do IFMT, 

para que o Campus aderisse ao sistema de compra direta de passagens através do SCDP, 

com o uso do cartão de pagamento de passagem aérea. A partir do momento em que o 

Banco do Brasil disponibilizou o cartão de pagamento de passagem aérea, o Campus 

passou a usar única e exclusivamente o cartão” 

Análise da AUDIN: O Contrato nº 02/2014, referente à contratação de 

serviço de agenciamento de viagens para o campus, foi assinado no dia 26/03/2014, com 

vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura. No dia 24/03/2015, o contrato 

supracitado foi prorrogado por mais 12 (doze) meses, por meio do Termo Aditivo nº 

03/2015 (fls. 395/396), ou seja, com vigência até 25/03/2016. Apesar de constar nos autos 

nova solicitação para renovação contratual (fls. 567/569), não foi localizado o termo aditivo 

prorrogando a vigência do contrato após 25/03/2016. No entanto, em análise as faturas 

constantes do processo e em consulta ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - 

SCDP, foi possível verificar as seguintes situações de pagamentos à contratada, pela 

emissão de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias aos servidores da unidade: 

Fatura Fls Data da viagem PCDP nº 
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125932 651/653 04/04/2016 a 

08/04/2016 

442/16 

125933 654/657 19/04/2016 a 

24/04/2016 

454/16 

455/16 

127299 663/666 26/06/2016 a 

29/06/2016 

1446/16 

1447/16 

O período de vigência de um contrato corresponde ao prazo em que os 

contratos firmados produzem direitos e obrigações para as partes contratantes. Não é por 

outra razão que o Tribunal de Contas da União, reiteradamente, vem recomendando que os 

entes públicos celebrem termo de aditamento ao contrato, voltado para sua prorrogação, ou 

que se abstenham de celebrar contratos verbais, com a finalidade de evitar a prestação de 

serviços sem a respectiva cobertura contratual. Ademais, conforme Orientação Normativa 

AGU nº 04/2009, a despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento 

da obrigação de indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa. Nesse sentido, o TCU 

manifestou para que se celebre termo de aditamento previamente à expiração do prazo 

contratual, de modo a evitar a execução de serviços sem cobertura contratual, nos termos do 

art. 60 da Lei nº 8.666/93 (Acórdão nºs 740/2004, 890/2007, 25/2007 - todos do Plenário). 

Destarte, faz-se necessário que a unidade mantenha controle efetivo de prazos dos contratos 

e proceda tempestivamente a formalização dos seus aditamentos, a fim de evitar a execução 

de serviços sem cobertura contratual ou a própria extinção do contrato. 

Recomendação: Abster-se de autorizar a execução de serviços sem 

cobertura contratual, em observância ao art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
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Constatação 8.11. Ausência de justificativas para o não cumprimento das orientações da 

assessoria jurídica referente às contratações de passagens aéreas nacionais, conforme item 

15 do Parecer nº 40/2015/PF-IFMT. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23191.007299.2014-32 
Participante do Pregão SRP nº 01/2014, UASG 

158144, referente à contratação de serviço de 

agenciamento de viagens. Não foi justificado e 

anexados aos autos o não cumprimento das orientações 

referentes aos Itens 10 “b” (autorização expressa do 

Diretor Geral para prorrogação contratual) e “e” 

(pesquisa de mercado para comprovação da 

manutenção da vantajosidade da contratação), e 14 

(providências para compras de passagens diretamente 

pelo campus, e para a realização de novo certame 

licitatório para contratação de serviços de emissão e 

remarcação de passagens terrestres) do Parecer nº 

40/2015/PF-IFMT (fls. 392/394). 

Manifestação da Unidade: “ 1- Referente a autorização expressa do 

Diretor-Geral, temos a informar que todas as prorrogações de contratos são realizadas com 

autorização/conhecimento do Diretor-Geral, conforme pode ser observado no 

Memorando/Gab/IFMT-Campus Cáceres/Nº 34/2015, assinado pelo então Diretor-Geral, o 

próprio encaminha o processo para a Procuradoria Jurídica do IFMT, constando todos os 

documentos da prorrogação .(Em anexo) 

2- Quanto a pesquisa de mercado, à época foi considerado desnecessária 

pelos seguintes motivos: 
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a. A licitação que deu origem ao Contrato nº 02/2014, baseou-se em 

pesquisas de preços praticados no mercado e em contratações similares. (Edital Pregão 

01/2014 -Termo de Referência, item 3.6). 

b. Os serviços de Agenciamento de viagens, reserva, emissão, 

cancelamento, marcação e remarcação de bilhetes nacionais e internacionais e 

assessoramento do melhor roteiro, resultou no valor unitário de R$ 0,0001. 

c) A prorrogação do contrato não contemplou reajuste de preços. 

Desta forma, chegou-se a conclusão de que os preços não poderiam estar 

mais elevados já que haviam decorridos 12 meses após a assinatura do contrato.” 

Análise da AUDIN: O parecer jurídico emitido por consultoria ou 

assessoria jurídica de órgão ou entidade, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, 

constitui fundamentação jurídica e integra a motivação da decisão adotada. Nesse sentido, 

quando o gestor público discordar dos termos do parecer jurídico, cuja emissão está prevista 

no inciso VI e no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, deverá apresentar por 

escrito a motivação dessa discordância. É pacífico esse entendimento no Tribunal de Contas 

da União, onde afirmam que em caso do órgão/ unidade vir a discordar dos termos do 

parecer jurídico, os gestores deverão apresentar por escrito a motivação dessa discordância 

antes de prosseguir com os procedimentos relativos à contratação/ execução contratual, 

arcando, nesse caso, integralmente com as consequências de tal ato, na hipótese de se 

confirmarem, posteriormente, as irregularidades apontadas pelo órgão jurídico. São 

exemplos os Acórdãos TCU nºs 360/2004 - Plenário, 4.984/2011 - 2ª Câmara, 521/2013 - 

Plenário. Tal situação é inclusive citada pela própria Procuradoria Federal junto ao IFMT, 

conforme item 15 do Parecer nº 40/2015/PF-IFMT. 

Recomendação: Elaborar formalmente a motivação e anexá-la aos autos, 

em caso de discordância dos termos do parecer jurídico, antes de prosseguir com novos 

procedimentos relativos à contratação/ execução contratual.   
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Constatação 8.12. Ausência de apresentação das faturas emitidas pelas companhias aéreas 

para realização do pagamento, em desacordo o Termo Aditivo nº 18/2015 (Segundo Termo 

Aditivo ao Contrato nº 02/2014), a IN MPOG nº 03/2015, a Orientação Normativa SLTI nº 

01/2014 e os Acórdãos TCU nº 1.314/2014-P e 554/2015-P. 

Processo nº Descrição 

➢ 23191.007299.2014-32 Participante do Pregão SRP nº 01/2014, UASG 

158144, referente à contratação de serviço de 

agenciamento de viagens. Ausência de cobrança à 

contratada para envio das faturas emitidas pelas 

companhias aéreas, a fim de conferir os valores 

efetivamente pagos pelas passagens. 

Manifestação da Unidade:  “Houve uma interpretação equivocada dessa 

obrigatoriedade. Entendia-se que as faturas mencionadas seriam as que eram enviadas 

anexas as notas fiscais, onde constavam os respectivos valores devidos pela agência às 

companhias aéreas. Além disso, cabe mencionar que antes do Campus efetuar a reserva de 

bilhete de passagens era solicitado à agência a cotação para os trechos pretendidos em 

todas as companhias aéreas, sendo que eram escolhidas as que apresentavam o menor 

valor. Tais cotações eram anexadas aos respectivos processos de viagens.” 

Análise da AUDIN: A Orientação Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 

20.06.2014 determina que os órgãos ou entidades contratantes 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 
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amostragem. Trata-se de medida que visa o controle do valor das passagens emitidas, em 

situações em que as unidades ainda não implementaram a utilização do cartão de pagamento 

do governo federal para aquisição de passagens aéreas. Entretanto, o campus começou a 

utilizar do procedimento das compras diretas das passagens aéreas, ficando mantida a 

constatação para acompanhamento em processos futuros. 

Recomendação: Em processos futuros de contratação de serviços de 

agenciamento de viagens para emissão de passagens aéreas, solicitar os bilhetes de compras 

das passagens aéreas para a empresa contratada. 

 

Constatação 8.13. Faturas emitidas pela agência de viagens com valor maior que o devido 

(pago pelas passagens à cia. aérea) e ausência de repasse ao Campus de eventuais vantagens 

concedidas pelas companhias aéreas, conforme Cláusula Quarta, item “f” do Contrato nº 

02/2014. 

Processo nº Descrição 

➢ 23191.007299.2014-32 Participante do Pregão SRP nº 01/2014, UASG 

158144, referente à contratação de serviço de 

agenciamento de viagens. Apesar de não constar nos 

autos as faturas emitidas pelas companhias aéreas, 

conforme Termo Aditivo nº 18/2015 (fls. 511/512), 

a fim de conferir os valores efetivamente pagos 

pelas passagens, foi possível verificar que houve 

pagamento a maior nas seguintes faturas, conforme 

consulta nos sites das cias aéreas: 

Fatura Fls. CNPJ Localizador Valor 

pago à 

contratada 

Valor 

devido 

(pago às 

Valor a 

restituir 
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cias aéreas) 

118468 520/ 

523 
xx.575.651/0001-xx RB8HQL  R$          

1.219,24 
 R$          

919,27 
 R$       

299,97 

 R$      

 1.2

19,24 

 R$          

919,27 
 R$       

299,97 

WITM7Q  R$      

 1.1

82,98 

 R$          

892,07 
 R$       

290,91 

GYHIWL  R$      

 1.1

82,98 

 R$          

892,07 
 R$       

290,91 

121358 550/ 

555 
xx.296.295/0001-xx H9M6PM  R$         

 465

,73 

 R$          

358,97 
 R$       

106,76 

 R$         

 465

,73 

 R$          

358,97 
 R$       

106,76 

 R$         

 465

,73 

 R$          

358,97 
 R$       

106,76 

QEWT2K  R$         

 793

,30 

 R$          

599,81 
 R$       

193,49 

 R$         

 793

,30 

 R$          

599,81 
 R$       

193,49 

 R$         

 793

,30 

 R$          

599,81 
 R$       

193,49 

121675 556/ 

561 
xx.575.651/0001-xx XGR5HZ  R$         

 826

,92 

 R$          

626,35 
 R$       

200,57 

 R$         

 826

,92 

 R$          

626,35 
 R$       

200,57 

NIIJYT  R$          R$           R$       
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 826

,92 
626,35 200,57 

xx.296.295/0001-xx C53EJY  R$         

 673

,16 

 R$          

509,71 
 R$       

163,45 

 R$         

 673

,16 

 R$          

509,71 
 R$       

163,45 

122517 593; 

598/ 

604 

xx.575.651/0001-xx LJF7FA  R$      

 1.2

10,33 

 R$       

1.046,62 
 R$       

163,71 

 R$      

 1.2

10,33 

 R$       

1.046,62 
 R$       

163,71 

 R$      

 1.2

10,33 

 R$       

1.046,62 
 R$       

163,71 

xx.296.295/0001-xx T6E7PY  R$         

 444

,99 

 R$          

333,90 
 R$       

111,09 

 R$         

 444

,99 

 R$          

333,90 
 R$       

111,09 

 R$         

 444

,99 

 R$          

333,90 
 R$       

111,09 

 R$         

 444

,99 

 R$          

333,90 
 R$       

111,09 

 R$         

 444

,99 

 R$          

333,90 
 R$       

111,09 

124417 627/ 

628 
xx.575.651/0001-xx Z9VR3B  R$      

 1.4

76,32 

 R$       

1.118,24 
 R$       

358,08 

xx.296.295/0001-xx R5574L  R$         

 256

,10 

 R$          

228,25 
 R$         

27,85 
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125393 642/ 

644 
xx.296.295/0001-xx R8T1GC  R$         

 395

,66 

 R$          

308,17 
 R$         

87,49 

 R$         

 395

,66 

 R$          

308,17 
 R$         

87,49 

TOTAL PAGO A MAIOR R$ 4.618,61 

Manifestação da Unidade: “O Campus considerava os valores das 

passagens apresentados nas faturas confrontados com as cotações encaminhadas pela 

agência com antecedência de 10 dias antes das viagens. No entanto, tal constatação será 

encaminhada para a empresa para manifestação quanto aos valores divergentes. Tão logo a 

empresa se manifeste, encaminharemos a AUDIN” 

Análise da AUDIN: A Orientação Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 

20.06.2014 determina que os órgãos ou entidades contratantes 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.   Apesar de não constar nos autos as faturas emitidas pelas companhias aéreas, 

conforme Termo Aditivo nº 18/2015 (fls. 511/512), foi realizado levantamento dos bilhetes 

de compra das passagens, entre o período de agosto de 2015 e agosto de 2016, a fim de 

verificar se as faturas emitidas, pela empresa contratada para prestação de serviços de 

agenciamento de viagens do campus, condizem com os valores cobrados pelas companhias 

aéreas pela emissão dos bilhetes de compra das passagens aéreas. Durante o período 

analisado, foram adquiridas 61 (sessenta e uma) passagens aéreas nacionais e internacionais 

para os servidores do campus, emitidas por seis companhias diferentes. Entretanto, somente 

foi possível identificar 27 (vinte e sete) bilhetes de compras, de duas companhias aéreas. Em 

confronto com as faturas emitidas pela agência de viagens, foi possível verificar que o 

campus realizou pagamento a maior para a empresa contratada o montante de R$ 4.618,61, 
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conforme tabela supracitada. Além da empresa contratada para agenciamento de viagens não 

repassar, ao campus, as eventuais vantagens concedidas pelas companhias aéreas (descontos, 

promoções e outros), conforme Cláusula Quarta, item “f” do Contrato nº 02/2014, nas 

faturas juntadas ao processo, ela cobrou valores a mais do que a companhia aérea cobrou 

pelos trechos solicitados pelo campus.  Desse modo, faz-se necessário que o campus realize 

o levantamento das faturas e dos bilhetes de todo o período contratual, ou seja, desde a 

assinatura do Contrato nº 02/2014 em 26 de março de 2014, a fim de que se restitua ao 

erário todos os valores pagos indevidamente à contratada. Envide-se esforços inclusive para 

identificar os bilhetes de compras de passagens aéreas que a Auditoria Interna não pode 

identificar na análise supracitada. 

Recomendação 1: Realizar levantamento das faturas emitidas pela 

agência de viagens e dos bilhetes de compras das companhias aéreas, de todo o período 

contratual, ou seja, desde a assinatura do Contrato nº 02/2014 em 26 de março de 2014.  

Recomendação 2: Abrir procedimento administrativo a fim de identificar 

a responsabilidade da contratada frente às infrações das cláusulas contratuais, bem como 

aplicar sanções à contratada em eventuais irregularidades apuradas. 

Recomendação 3: Notificar a contratada para que se proceda restituição 

ao erário no valor de R$ 4.618,61, e de todos os valores a serem levantados posteriormente 

pelo campus, pagos indevidamente à contratada. 

 

9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

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

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 10.1. Não utilização do sistema SUAP módulo/PATRIMÔNIO, em desacordo 

aos itens 6.1 e 12 da IN SEDAP 205/88. 

Manifestação da Unidade: Existe comissão mista de elaboração de 

inventário de almoxarifado nomeada pela Port. nr. 69/2016 composta por servidores da 

área de compras, financeiro, contabilidade, almoxarifado e da tecnologia de informação. 

Considerando a força de trabalho reduzida do Campus, após o término dos trabalhos no 

setor de almoxarifado será designado nova comissão para trabalho similar ao Setor de 

Patrimônio no intuito de operacionalizar o sistema SUAP. 

Análise da AUDIN: O art. 94 da Lei 4320/64 define a obrigatoriedade do 

controle de patrimônio. A manifestação da unidade não elide a constatação, uma vez que o 

controle de Patrimônio - RMB poderia ser realizado ainda que de forma provisória, através 

de Planilha Eletrônica. Imperioso ressaltar que alguns campi, bem como a Reitoria já se 

utilizam deste sistema, o que evidencia a sua efetiva funcionalidade. 

Recomendação: Promover a atualização dos cadastros do sistema de SUAP 

– Módulo patrimônio. 

 

Constatação 10.2. Imóveis do campus com avaliações vencidas junto ao SPIUNET, em 

desacordo a Portaria Interministerial da STN/SPU n° 322/2001, Orientação Normativa 

GEAD/SPU n° 04/2003 e Orientação Técnica n° 01/DCF/PROAD/IFMT/2014. 

(Reincidente). 

Descrição 
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➢ RIP :  9047.00151.500-0 - Vencida desde 30/06/2016 

➢ RIP :  9047.00184.500-0 - Vencida desde 23/11/2009 

Manifestação da Unidade: “Em relação às Avaliações dos imóveis 

vencidas no SPIUNET, importa dizer que desde o ano de 2014, estamos aguardando a 

conclusão dos procedimentos de reavaliação pela comissão designada pela Reitoria.” 

Análise da AUDIN: Referente a manifestação do Campus, informamos 

que conforme o sistema SPIUNET a última avaliação da RIP 9047.00151.500-0 ocorreu em 

30/12/2015, e do RIP 9047.00184.500-0 ocorreu em 23/11/2007. 

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. 

 

11 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no planejamento das compras do Campus. 

Causa 2: Sistema SUAP/módulo Frota inoperante no campus.  

Causa 3: Fragilidade na regularidade contábil 

Causa 4: Fragilidade na gestão do patrimônio imobiliário do Campus. 

Causa 5: Ausência de planejamento para gestão patrimonial da unidade. 

https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/consulta/Cons_Imovel.asp?NU_RIP=9047001515000
https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/consulta/Cons_Imovel.asp?NU_RIP=9047001845000
https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/consulta/Cons_Imovel.asp?NU_RIP=9047001515000
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                            Causa 6: Fragilidade na prestação de contas referente a ajuda de custo 

                            Causa 7: Fragilidade na gestão e fiscalização de contratos. 

   Causa 8: Fragilidade na formalização dos processos. 

   Causa 9: Sistema SUAP módulo patrimônio inoperante no campus. 

   Causa 10: Fragilidade na atualização do SPIUNET. 

  Causa 11: Fragilidade do procedimento para ressarcimento de anuidade 

alimentícia. 

 

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. 
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Cuiabá, 23 de novembro de 2016. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe  
 

Augusto César Lira de 

Amorim 

 Auditor 
  

Deuzimar Lira de Matos Assistente em 

Administração 

  

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Marcus Vinícius Taques 

Arruda 

Auditor 
 

Renata Bueno Contrera Coord. de Auditoria na 

Área de Obras e 

Suprimento de Bens e 

Serviços 

 

Tatiane Aguiar de 

Oliveira 

Auditora 
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Anexo I 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS CÁCERES 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 8 23191.033819/2015-43 
23191.033819/2015-

43 
XX8334 R$ 2.787,75 R$ 4.646,25 

2 8 

23191.030909/2015-82 
23191.034083.2015-

21 

XXX841215X R$ 242,00 

R$ 800,00 

3 8 XXX17371XX R$ 242,00 

4 12 64553006951201422 
23191.020495.2015-

83 

XXX2535000

12X 
R$ 48.260,30 R$ 96.933,68 

5 4 23191001278201322 
2319100127820132

2 

XXX8240800

016X 

R$ 

297.947,80 
R$ 1.533.414,91 

6 12 23188.001414/2013 
23191.007299.2014-

32 

XXX8541000

12X 
R$ 16.399,20 R$ 297.844,20 

7 12 23191000891201322 
2319100089120132

2 

XXX6644000

17X 
R$ 17.750,00 R$ 243.553,18 

       

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS CÁCERES 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 23188.002439/2010 23191.000415.2011- XXX3576403 R$ R$ 133.182,07 
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40 293X 104.761,44 

2 8 

23191.001238/2016-23 

SCDP 

XX8334 

R$ 5.232,00 

R$ 5.232,00 

3 8 SCDP R$ 556,36 

4 8 SCDP R$ 406,08 R$ 406,08 

5 8 SCDP R$ 1.261,16 R$ 1.261,16 

6 8 SCDP R$ 2.683,95 R$ 2.683,95 

7 8 SCDP R$ 5.213,00 R$ 5.213,00 

8 8 SCDP R$ 1.237,64 R$ 1.237,64 

9 8 SCDP R$ 476,88 R$ 476,88 

10 8 SCDP R$ 238,44 R$ 238,44 

11 8 SCDP R$ 556,36 R$ 556,36 

12 8 SCDP R$ 1.680,48 R$ 1.680,48 

13 8 SCDP R$ 3.993,00 R$ 3.993,00 

14 8 SCDP R$ 14.251,60 R$ 14.251,60 

15 8 SCDP R$ 6.226,32 R$ 6.226,32 

16 8 23191.002582.2016-30 

23191.002582.2016-

30 XX0001 
R$ 1.626,80 R$ 203,35 

17 8 23191.006020.2016-65 

23191.006020.2016-

65 XX8334 
R$ 35.611,59 R$ 35.611,59 

18 8 23191.007983.2016-86 23191.007983.2016- XXX753010X R$ 2.313,96 R$ 385,66 
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86 

19 8 23191.008670.2016-45 

23191.008670.2016-

45 XX8334 
R$ 46.779,84 R$ 7.796,64 

20 8 23191.009788.2016-91 

23191.009788.2016-

91 XX8334 
R$ 28.163,46 R$ 4.693,91 

21 8 23191.013386.2016-91 

23191.013386.2016-

91 

XXX9702000

17X 
R$ 17.318,45 R$ 4.783,19 

22 8 23191.017184.2016-18 

23191.017184.2016-

18 

XXX2307611

5 
R$ 21.762,92 R$ 5.440,73 

23 8 23191.021761.2016-76 

23191.021761.2016-

76 XX5376170 
R$ 3.369,96 R$ 1.684,98 

24 12 

231910000032010 231910000032010 
XXX7898000

10X 

R$ 

563.256,54 
R$ 563.256,54 

25 12 

R$ 

279.251,82 
R$ 279.251,82 

26 12 

23191001139201307 
2319100113920130

7 

XXX3214600

018X 

R$ 1.902,50 

R$ 100.000,00 

27 12 

R$ 

356.357,82 

28 6 23191001472201651 

2319100147220165

1 

XXX7321000

19X 

R$ 

263.095,95 
R$ 100.000,00 

29 12 231.950.047.662.014 

23191.000310.2016-

03 

XXX1220001

9X 
R$ 20.139,48 29.602.84 

30 12 64054013827201525 

23191.006088.2016-

44 

XXX4038000

12X 
R$ 94.010,25 R$ 300.916,50 

 

 


