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Unidade Auditada: Campus Barra do Garças 

 

Nome do Gestor: Josdyr Vilhagra Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 05/2016 

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 

09/2015: 1.1, 4.6.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.4. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 007/2016 

 

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

exercício de 2015 (Abril a Dezembro) e ao exercício 2016 (Janeiro a Março), objetivando o 

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

analisado, apresentamos a Nota de Auditoria referente ao acompanhamento das ações 

previstas no PAINT 2016, realizadas pelo Campus Barra do Garças, 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; 
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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 o inventário anual do estoque 

e do patrimônio. 

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

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

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

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

municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

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

além da consulta ao SIAFIWeb, Tesouro Gerencial, Comprasnet, SICAF, SCDP, SPIUNET e 

ao SIMEC.  Foi realizada reunião 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, entrevista nos Departamentos de Pesquisa, de Extensão e de Ensino. 

        Durante a análise de conformidades no campus foram verificadas as 

seguintes boas práticas:  

➢ Concessões - diárias e passagens (SCDP). 

➢ Boletim de serviço divulgado e atualizado. 

➢ Existência de política de sustentabilidade ambiental. 

➢ Publicação das licitações no site. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Foi elaborada a Nota de Auditoria nº 09/2016, encaminhada à unidade auditada, 

que apresentou manifestação via google docs em 17/06/2016. 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  

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

4.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  
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4.2. Retenção e recolhimento de tributos 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4.3. Acompanhamento da receita 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

 

4.4. Conformidade de gestão 

Constatação 4.4.1. Ausência de registro de conformidade de gestão diária, em desacordo com 

a IN STN nº 6/07 e art. 139 do Decreto 93.872/86. 

Descrição 

➢ Do período de janeiro a dezembro de 2015 totalizaram 83 dias sem 

conformidade. 

➢ Do período de janeiro a abril de 2016 totalizaram 57 dias sem conformidade. 

Manifestação da Unidade:  “Em anexo segue a Portaria do responsável 

pelo registro de conformidade de gestão diária designado pelo Ordenador de Despesas no 

dia 13 de julho de 2015. Segue também em anexo a Declaração do RH do Campus que o 

Servidor esteve por vários dias afastado com atestado médico: 22/11/2015 a 30/01/2015, 

04/03/2016 a 17/04/2016, 22/04/2016 a 05/06/2016. Vale ressaltar que o servidor designado 

no período de janeiro de 2015 a 12 de julho de 2016 está lotado atualmente no IFGO - 

Campus Goiânia.” 

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. A AUDIN fará o 

monitoramento da constatação através do PPP, visando a aplicação das recomendações para 

seu saneamento. 

Recomendação 1: Efetuar o registro de conformidade tempestivamente e 

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

despesa.                                                  

Recomendação 2: Designar servidor substituto para o registro da 

conformidade de gestão. 

 

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

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

4.6. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  
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5 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO 

FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

 

6 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 6.1. Ausência da comprovação da frequência dos alunos igual ou superior a 75% 

em cada disciplina cursada, no período de participação do Programa de Assistência 

Estudantil, em desacordo com o item 14.1 do Edital n.º11/2015 - Campus Barra do Garças.  

Processo n. º Descrição 

23189.034080.2015-36 

 

Edital n.º011/2015  -Pagamento de Auxílio Permanência. 

Não localizamos nos autos do processo a comprovação 

de frequência dos alunos em cada disciplina cursada, em 

desacordo com o Edital n.º11/2015 - Campus Barra do 

Garças. 

Manifestação da Unidade:  “Em anexo segue os documentos para 

atendimento a solicitação de manifestação em nota de auditoria e mesmos foram juntados ao 

processo original.” 

Análise da AUDIN: Em sua manifestação o Campus não comprovou a 

frequência dos alunos no período de participação do Programa de Assistência Estudantil, tal 

exigência visa garantir que o aluno bolsista frequente regularmente cada disciplina cursada, 

atingindo no mínimo 75% de presença, conforme determina o item 14.1 do Edital n.º11/2015. 

Como os pagamentos já foram realizados sem a comprovação exigida no edital, a constatação 
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será monitorada via PPP - Plano Permanente de Providência, com objetivo de evitar possíveis 

reincidências 

Recomendação: Abster-se de realizar pagamentos de bolsas do Programa 

Assistência Estudantil em desacordo com Edital. 

 

7 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

8 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 8.1. Ausência de inventário de Almoxarifado, em desacordo com o art. 8º da 

Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP. 

Manifestação da Unidade:  “Os inventários são feitos, mas como foi 

explicado na nota 8.1. Tivemos problemas na importação do SIGA/SUAP e materiais não 

cadastrados no sistema no tempo da entrega dos materiais” 

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

em vista a necessidade da implementação de controles internos com a finalidade de assegurar 

a devida preservação dos bens do almoxarifado, em observância ao art. 8º da Instrução 

Normativa nº 205/1988 – SEDAP. O campus não encaminhou o RMA para análise, restando 

esta prejudicada. Na inexistência de sistema informatizado de gestão de almoxarifado, a 

Unidade deverá elaborar planilhas eletrônicas para controle ainda que precário do seu estoque, 

conforme determinado pela Lei 4.320/64. A existência de saldos elevados nas contas de 

Almoxarifado sem a devida baixa mensal e ainda divergindo do saldo contábil é motivo de 

Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT. 
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Recomendação:  Providenciar Inventário de Almoxarifado – RMA em 

31/12/15 e relatório dos saldos existentes na data de fechamento do sistema e enviar para 

contabilidade para cadastro dos saldos iniciais/2016 no SUAP. 

Constatação 8.2. O registro dos Itens de estoque em Almoxarifado no SUAP  não 

representam a situação real dos bens de consumo do campus, em desacordo ao item 8 da IN 

SEDAP 205/88 e ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “Está sendo feita uma contabilização de todos 

os itens que tem no almoxarifado para ou ser lançados no sistema ou ser excluídos.” 

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

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

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

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

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

responsável pelo controle do Almoxarifado deverá acompanhar a movimentação de material 

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

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

usuários e evitar os eventuais desperdícios, conforme orienta o item 7.9 da IN SEDAP 205/88 

“a movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante 

deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle (ficha de 

prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia de 

transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga”.  

Recomendação: Promover a conciliação entre os registros efetuados no 

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

registrada. 
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9 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 9.1. Ausência de registros dos imóveis de uso especial do campus no SPIUNET. 

(Reincidente). 

Manifestação da Unidade:  “Esta competência não foi repassada para o 

setor de patrimônio pela direção geral do Campus Barra do Garças”. 

Análise da AUDIN: A manifestação do Campus não elide a constatação, 

pois a obrigatoriedade dos registros dos bens imóveis encontra-se prevista nos artigos 94 e 96 

da Lei 4320/1964, artigo 2º da Portaria STN/SPU 322/2001 e no item 4.6.2 da Orientação 

Normativa GEADE-004, de 25/2/2003 (parágrafos 75-82 da instrução). A falta de 

cadastro/atualização de valores dos imóveis no SPIUNET que gera lançamento para a 

contabilidade e a inexistência de controle efetivo dos bens imóveis da Unidade contraria o 

determinado pela Lei 4.320/64 e pela Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP, sendo 

ainda motivo de Restrição no Balanço da Unidade e do IFMT. 

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

 

Constatação 9.2. Ausência de comissão para levantamento anual de bens, em desacordo aos 

itens 8.1 e 8.4 da IN 205/88/SEDAP. 

Manifestação da Unidade:  “Este item não é de competência do setor de 

patrimônio. Foi montada uma Comissão pelo Gabinete do Campus no ano de 2015, conforme 

portaria em anexo.” 

Análise da AUDIN: A manifestação do Campus não elide a constatação, 

visto que o inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de 
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estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso 

no órgão ou entidade, que irá permitir, dentre outros: 

d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes 

em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos; e 

e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade. 

Conforme consubstanciado pela IN/SEDAP 205/88 as comissões especiais 

de Inventário deverão ser constituídas de, no mínimo, três servidores do órgão ou entidade, e 

serão instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente e, no 

caso de impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado.  

Recomendação: Instituir comissão para proceder ao levantamento anual de 

bens e almoxarifado, bem como seu desfazimento. 

 

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:  “A contabilidade estará realizando no próximo 

mês através de planilha a depreciação, mas não demonstra a realidade pois o inventário 

ainda não foi finalizado” 

Análise da AUDIN: A manifestação do Campus não elide a constatação , 

pois cabe ao setor de contabilidade 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 
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documentos comprobatórios necessários (notas fiscais, termos de responsabilidade, termos de 

transferência, termos de doação, relatórios de comissões de sindicância e avaliação), em 

especial, quando ocorrer perda, extravio, dano, ou, ainda, obsolescência, desuso, etc. A 

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. 

 

Constatação 9.4. O registro dos bens do Patrimônio no SUAP não representam a situação 

real dos bens permanentes do campus, em desacordo ao art. 94 da lei 4.320/64. 

Manifestação da Unidade:  “Devido importação do SIGA, existem alguns 

bens de outros Campus que foram transferidos para o Campus Barra do Garças 

erroneamente, já esta sendo feito levantamento dos mesmos para que possam ser corrigidos 

tais erros. Informo também que alguns bens foram lançados com descrição incorreta no 

sistema pelo setor responsável, por este motivo ainda não foi dada entrada pelo setor de 

patrimônio deste campus no SUAP, informo também que já foi solicitada a correção dos 

mesmos pelo setor de patrimônio para que possa dar prosseguimento ao lançamento destes 

bens. Informo ainda que devido compras antigas não terem sido recebidas pelo setor de 

almoxarifado, os processos das mesmas foram arquivados sem que os fossem lançados no 
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sistema, já esta sendo feito a busca desses processos pelo setor de patrimônio e corrigida tal 

falha” 

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

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

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

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

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

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

motivo de Restrição ao Balanço Geral da União e do IFMT, com possibilidade, pela 

reincidência, de aplicação de penalidade aos gestores responsáveis. 

Recomendação: Atualizar os registros dos bens patrimoniais no sistema de 

SUAP e promover a conciliação no SIAFI. 

 

Constatação 9.5. Ausência de inventário de Patrimônio, em desacordo ao art. 94 da lei 

4.320/64 e  em desacordo com o art. 8º da Instrução Normativa nº 205/1988 – SEDAP. 

Manifestação da Unidade:  “Informo que já pode ser visualizado no 

sistema SUAP Modulo Patrimônio o inventário do IFMT Campus Barra do Garças. Porem 

informo que o mesmo ainda não se encontra completo devido a não conclusão dos trabalhos, 

mas conforme pode ser verificado no sistema, nos últimos 2 meses houve uma considerável 

evolução para a conclusão do mesmo.” 

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

controle de patrimônio. O controle de Patrimônio - RMB pode ser realizado ainda que de 

forma provisória, através de Planilha Eletrônica. O campus não encaminhou o RMB para 

análise e conforme manifestação do Campus o processo não esta finalizado, restando esta 

prejudicada.   A inexistência de controle efetivo do patrimônio da Unidade é motivo de 

Restrição ao Balanço da Unidade e do IFMT. 
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Recomendação: Providenciar adequado Inventário dos bens - RMB em 

31/12/15 e relatório dos saldos existentes na data de fechamento do sistema e enviar para 

contabilidade para cadastro dos saldos iniciais/2016 no SUAP. 

 

10 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E CONTROLE DO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEIS 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO.  

 

III - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no pagamento de bolsa do Programa Assistência 

Estudantil.  

Causa 2: Fragilidade na gestão de patrimônio e de procedimentos de 

levantamento patrimonial. 

Causa 3: Fragilidade na demonstração contábil patrimonial do Campus com 

registros de saldos desatualizados.  

 

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. 
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Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de todas 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

As constatações que se referirem à prestações de serviços ou aquisições que 

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

inconsistências em seus campi. 

Informamos que as providências tomadas pelo Gestor, em relação às 

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

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

 

Cuiabá, 29 de junho 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 

  

Márcio Menezes Roza Auditor 
 

Tatiane Aguiar de Oliveira Auditora 
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ANEXO I 

 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS BARRA 

DO GARÇAS 
ANO 2015 

Ite

m 

Modalida

de 

Licitação 

Número do 

Processo 

(SIAFI 

GERENCIAL) 

Número dos Processos 

(constam da capa do 

processo físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor Liquidado 

 

 

 

 

 

 

1 12 23074.044264.2015-00 11426166000190  R$    6.878,00  

2 12 23096.052311.2014-21 00604122000197  R$    6.900,62  

3 12 23129.004996.2015.76 08528684000100  R$  32.600,00  

4 08 23188.029911.2015-68 06537387140  R$       750,00  

5 12 23189.000590.2013-48 21264835000129  R$       918,18  

6 07 23189.016888.2015-31 72590270100  R$       977,90  

7 07 23189.018357.2015.83 03507415000578  R$       126,06  

8 08 23189.027544.2015-58 06161466120  R$       730,00  

9 08 23189.027544.2015-58 05642690183  R$       560,00  

10 08 23189.027544.2015-58 03916433121  R$       530,00  

11 08 23189.027544.2015-58 05872429142  R$       530,00  

12 08 23189.027544.2015-58 02788621108  R$       530,00  

13 08 23189.027544.2015-58 06822926135  R$       400,00  

14 08 23189.027544.2015-58 06193448144  R$       730,00  

15 08 23189.027544.2015-58 06059911110  R$       584,00  

16 08 23189.027544.2015-58 02883977119  R$       730,00  

17 08 23189.027544.2015-58 05482173194  R$       400,00  

18 08 23189.027544.2015-58 70621133108  R$       730,00  

19 06 23189.027626.2015-01 81229858000124  R$    1.921,00  

20 08 23189.028819.2014-90 03360605136  R$    1.000,00  

21 08 23189.028819.2014-90 05579396155  R$    1.000,00  

22 08 23189.029636.2015-72 09023875613  R$       500,00  

23 08 23189.033910.2015-16 04824429137  R$       237,93  

24 08 23189.033910.2015-16 05642690183  R$       237,93  
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25 08 23189.034080.2015-36 62087169187  R$       156,25  

26 12 23195.013073.2014-31 17846708000160  R$       371,00  

 

 

 

PROCESSOS ANALISADOS DO CAMPUS BARRA 

DO GARÇAS 
ANO 2016 

Item 

Modalida

de 

Licitação 

Número do Processo 

(SIAFI GERENCIAL) 

Número dos 

Processos 

(constam da 

capa do 

processo 

físico) 

CNPJ Favorecido 

Valor Liquidado 

 

 

 

 

 

 

1 08 

23189.026980.2015-18 

  06329177171  R$    1.000,00  

2 08 
 

 
03772247156 

 R$       750,00  

3 12 23188.018838.2015-07   10398803000280  R$  98.439,52  

4 06 23189.004788.2016-43   02461490000159  R$    1.910,00  

5 07 23189.005674.2016-11   19234285000153  R$    3.410,00  
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