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Relatório de Auditoria nº 13/2015 
 

 

 

Unidade Auditada: Campus Rondonópolis 

 

Nome do Gestor: XXXXX 

 

Cargo: Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 09/2015 

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

Justificativas acatadas quanto às constatações da Nota de Auditoria n. º 10: 1.1; 1.2; 

3.1; 3.2; 5.1.1.; 5.2; 6.1; 6.3; 7.1; 8.1;8.3;8.5;9.2; 9.3; 9.4; 10.1; 10.3; 11.2; 11.5; 11.6; 

11.8; 11.9; 11.10;17.1;  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 13/2015 

 

Senhor Gestor,  

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

aos exercícios de 2014 (junho a dezembro) e 2015 (janeiro a março), apresentamos a Nota 

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

pelo Campus Rondonópolis, conforme descritas abaixo: 

1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI; 

1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade; 

1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal 

(Pronatec, Pró-funcionário, UAB, Mulheres Mil); 

3.1. Diárias, passagens e ajuda de custo; 

3.2. Cartão de pagamento do Governo Federal; 

3.3. Recursos exigíveis – restos a pagar; 

3.4. Retenção e recolhimento de tributos; 

3.5. Acompanhamento da receita; 
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3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores; 

3.7. Assistência ao Educando; 

4.1. Análise dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifado 

apresentados no inventário anual; 

6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no 

inventário anual; 

6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou 

desfazimento de bens móveis do patrimônio; 

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

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

6.5.  Ocupação de imóvel funcional; 

7.2.  Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada 

curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

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

os percentuais de amostras contidas na Matriz de Risco desta Auditoria Interna. 

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

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

técnica, inclusive quanto ao detalhamento do objeto do certame, suas características, 

requisitos e especificações.  Sobre tais dados, partiremos da premissa de que a autoridade 
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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. 

Durante a análise das execuções/procedimentos do campus foram 

percebidas as seguintes boas práticas: Melhoria contínua dos procedimentos do SCDP,  

Organização/Formalização dos processos,  Melhoria na utilização do SUAP, Controle 

de Almoxarifado e Patrimônio,  Fluxograma de atividade, Formulário de prévias 

conferências fiscais e trabalhistas. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

Após análise dos processos, consultas ao SIAFI, SICAF, SIMEC, 

SPIUNET, COMPRASNET, SCDP, reunião com a equipe do Departamento de 

Administração e Planejamento e Diretoria de Ensino do campus, com os responsáveis pelo 

almoxarifado, patrimônio, PRONATEC e transporte, foi elaborada a Nota de Auditoria nº 

10/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via Google docs 

em 09/07/2015.  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, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Não houve constatação. 
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4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

Não houve constatação. 

5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Não houve constatação.  

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Não houve constatação. 

5.3. Acompanhamento da receita 

Não houve constatação. 

 

5.4. Conformidade de gestão 

Constatação 5.4.1. Não cumprimento ao registro de conformidade de gestão diária, em 

desacordo com a IN STN nº 6/07.  

Manifestação da Unidade: Acatamos a constatação e entendemos a 

importância do registro de conformidade de gestão diária conforme estabelece a IN STN 

nº 6/07, assim já estamos providenciando a regularização do registro diário de acordo 

com os dispositivos legais. 

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

necessária de controle interno e permite a supervisão e conferência dos documentos no 

sistema Siafi. Conforme o art. 8º, § 1º do Decreto n 6.976/2009, a Conformidade dos 

Registros de Gestão consiste da certificação dos atos e fatos da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da existência de documentos hábeis que 

comprovem as operações. Dispõe o art. 8º da IN STN nº 6/2007 que “o registro da 

Conformidade dos Registros de Gestão é de responsabilidade de servidor formalmente 

designado pelo Titular da Unidade Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, 
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juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir documentos”. 

Será admitida exceção ao registro da conformidade quando a unidade se encontre, 

justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos para exercer tais funções, 

sendo que, nesse caso, a conformidade será registrada pelo próprio ordenador de despesas. 

A conformidade dos registros de gestão deverá ser registrada em até três dias úteis a contar 

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

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

de gestão implicará o registro de conformidade contábil com restrição. 

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

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

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

Recomendação 2: Designar servidor substituto para realização de 

conformidade diária. 

Recomendação 3: Promover a adequada orientação ao servidor para o 

desempenho de suas atividades. 

 

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

Constatação 5.5.1. Não cumprimento do princípio da segregação de funções, conforme 

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

interno administrativo. 

Descrição 

Agente responsável designado conforme Portaria 847/14 para o registro da 

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

controle interno administrativo. 
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Manifestação da Unidade: Acatamos a constatação e identificamos a 

necessidade de regularização na conformidade de diária de gestão, desta forma estaremos 

designando outro servidor que atenda as exigências estabelecidas nas normas legais para 

executar este procedimento e sanar esta deficiência 

Análise da AUDIN: A segregação de funções consiste em princípio 

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

autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade. Conforme o art. 8º, § 1º do 

Decreto n 6.976/2009, a Conformidade dos Registros de Gestão consiste da certificação 

dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídas no SIAFI e da 

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

controle interno, nesse sentido, o registro de conformidade não poderá ser efetuado por 

servidor que tem função de emitir documentos. O gestor deve manter a preocupação de 

garantir a separação das funções no âmbito administrativo. 

Recomendação: Designar servidor para efetuar o registro de 

conformidade de gestão, que não tenha função de emitir documentos que prejudiquem o 

controle interno da unidade. 

 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

Não houve constatação. 

 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Constatação 6.1.  Realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da 

Lei n.º 4.320/64. 

Processo n.º Descrição 

➢ 23196.018083.2014-52 Processo de pagamento de bolsa Pronatec 
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para equipe multidisciplinar – apoio às 

atividades administrativas. Conforme se 

verifica nas fls. 47-81, foi solicitado e 

realizado empenho no dia 26/06/2014 (NEs 

000122 a 000125) para pagamento das 

atividades realizadas no período de 

22/05/2014 a 20/06/2014. Observa-se, 

ainda, ao longo do processo que essa 

prática é rotineira, conforme NEs 000844, 

000862, 000846 e 000847 (fls 97-100) 

efetuado em 19/12/2014 para pagamento 

de serviços realizados no período de junho 

a dezembro de 2014. 

➢   23196.018091.2014-07 Processo de pagamento de bolsa ao 

Coordenador Adjunto do programa 

Pronatec/ Mulheres Mil. Conforme se 

verifica nas fls. 26-37, foi realizado 

empenho para pagamento de despesas 

retroativas. Observa-se, ainda, ao longo do 

processo que essa prática é rotineira. 

 Manifestação da Unidade: “Muitas foram as dificuldades por nós 

enfrentadas nas pactuações que ocorreram em 2014, dificuldades essas relatadas em carta 

e memorando enviados ao Reitor, documentos esses que seguem em anexo. Tais informam 

detalhadamente todos os percalços pelos quais passamos, sendo esses relacionados, 

basicamente, à autorização pela Pró-reitoria de Extensão (Memorando Circular  nº 

206/2014 PROEX/PRONATEC, em anexo) para início dos cursos pactuados com 20% do 

orçamento autorizado e promessa de, com empenho da quantia, outros 80% seriam 

imediatamente liberados, o que não aconteceu. Trabalhamos, então, a fim de honrar 
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nossos compromissos com alunos e fornecedores, sem orçamento, à espera de que, quando 

houvesse disponibilização do mesmo, pudéssemos quitar as contas pendentes. Seguem 

documentos comprobatórios.” 

Análise da AUDIN: Conforme o artigo 60 da Lei 4.320/1964 nenhuma 

despesa poderá ser realizada sem a existência do prévio empenho. A Legislação não trouxe 

qualquer exceção ao referido regramento. Mesmo nos casos de pagamento de despesas com 

pessoal e encargos, tarifas e dívidas deve prevalecer o empenho prévio. Extrai-se do 

ensinamento de J. Teixeira Machado Jr e Heraldo da Costa Reis, A Lei 4.320 Comentada, 

31ª Edição, pág. 144 e 145, que o empenho deve ser prévio à ordem de fornecimento do 

bem ou material; prévio à ordem de início do serviço ou obra e prévio à assinatura do 

contrato, conforme for o caso. Portanto, além da vedação de liquidar (receber um material, 

serviço ou obra) ou efetuar o pagamento sem a existência do prévio empenho, também é 

vedado autorizar o início de qualquer obra ou serviço ou o fornecimento de qualquer bem 

ou material, sem a existência do empenho. Além do disposto no artigo 60 da Lei 

4.320/1964, a realização de despesa sem prévio empenho encontra vedação em dispositivos 

de outras legislações, como nos incisos IX e XI do art. 10 da Lei 8.429/1992 (Lei de 

Improbidade Administrativa):  

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...) 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; (...) 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes 

ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; (...). (grifo 

nosso)  

Recomendação 1:  Abster de autorizar despesa, tampouco realize o 

pagamento, sem a existência do prévio empenho.  
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Constatação 6.2. Extrapolação da carga horária máxima semanal de 20 horas, em 

desacordo com artigo o art. 14, III da Resolução FNDE n.º 04/2012. 

Processo n.º Descrição 

➢   23196.018083.2014-52 
Processo de pagamento de bolsa Pronatec 

para equipe multidisciplinar – apoio às 

atividades administrativas. Servidor CPF 

n.º ***.261.721-** com C.H. acima de 20 

horas no mês de junho/julho de 2014 (fls. 

102) com o consequente pagamento: 

- 30/06/2014 a 05/07/2014 = 23 horas. 

Manifestação da Unidade: “No período em questão, estavam sendo 

iniciados os cursos da pactuação 2014.1, com demanda de trabalho referente a 

atendimento de alunos, confecção de material, elaboração de listas de frequência, contato 

com todos os alunos matriculados reafirmando o curso, preparativos para a aula 

inaugural, dentre outros. Considerando-se os períodos de férias dos demais colaboradores 

do Pronatec no campus, os escassos prazos para realização das atividades de empenho do 

recurso descentralizado tardiamente, os mesmos impuseram uma sobrecarga de trabalho 

neste período para a servidora do CPF acima mencionado, o que gerou o trabalho de três 

horas adicionais em um sábado (05/07) para atender as necessidades urgentes.” 

Análise da AUDIN:  A manifestação da unidade examinada não elide a 

constatação, tendo em vista que a Lei 12.513/2011 e a Resolução/CD/FNDE nº 4, de 16 de 

março de 2012 não dispõe sobre exceções para a extrapolação da carga horária de bolsistas 

servidores, sendo expresso no art. 14, inciso III da Res. FNDE nº 4/2012 que a bolsa é 

limitada a um máximo de 20 horas semanais a todas as funções do PRONATEC, com 

exceção na função de professor, que é limitada a 16 horas semanais. Apesar do programa 

atualmente estar quase totalmente suspenso no IFMT devido ao corte orçamentário, se 
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futuramente voltar a funcionar deve se atentar a legislação vigente, sob pena de apuração 

de responsabilidade. 

Recomendação 1: Limitar a atuação dos servidores/bolsistas do 

PRONATEC à carga horária semanal máxima de 20 horas, com exceção na função de 

professor, cujo limite deve ser no máximo de 16 horas semanais. 

 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

Não houve constatação. 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 8.1. Pagamento de auxilio financeiro integral para bolsista referente a 

assistência estudantil na modalidade auxílio pedagógico, apesar das atividades terem sido 

realizadas em período inferior a 30 dias de atividades, conforme Memorando 08/2014: 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.018376.2014-30 Edital 02/2014 - Auxilio pedagógico/ monitoria. 

Manifestação da Unidade: O pagamento da bolsa de assistência 

estudantil na modalidade auxílio pedagógico foi efetuado na sua integralidade porque 

houve o entendimento de que a mesma tratava-se de bolsa, não configurando relação 

empregatícia. As bolsas são pagas a partir do cumprimento de uma carga horária, 

respeitando o item 5.1 do edital 02/2014 – Campus Rondonópolis. (vide edital anexo) 

Análise da AUDIN: De acordo com o item 5.1 do edital 02/2014, o 

pagamento da bolsa está vinculado a uma carga horaria de 10 horas semanais, ou seja, 

existe uma contra partida de serviço prestado em troca da bolsa, o que não se justifica a 

ausência de vínculo empregatício ao pagamento total por prestação de serviço parcial. O 

programa de assistência estudantil no IFMT foi instituído e normatizado com a Resolução 

n. 02/2012 do Conselho Superior do IFMT.   Sendo que o parágrafo único do artigo 7º 
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dessa normativa define as categorias de auxílios para esse programa, onde em sua alínea 

“h” está  o Apoio pedagógico.o apoio pedagógico é destinado ao acompanhamento e apoio 

pedagógico em seu desenvolvimento integral, prestando atendimento individualizado ou 

em grupo, por solicitação ou indicação de docentes e/ou pais, conforme conceituado na 

própria normativa.No inciso IX do artigo 15 da mesma normativa destaca que uma das 

atividades do apoio pedagógico é o acompanhamento das atividades de monitoria de 

ensino.A monitoria de ensino tem como função facilitar e maximizar o aprendizado, 

suprindo a deficiência do aluno em relação ao estudo e interpretações de conteúdos nas 

disciplinas matriculadas, melhorando assim a sua formação acadêmica.   Essa monitoria 

pode ser oferecida através de aulas de reforço e/ou durante a aula, auxiliando o professor 

da disciplina ministrada em sala de aula/laboratório.  Podemos também verificar que na 

Organização Didática do IFMT, aprovada pela Resolução 104/2014, em seu artigo 386 do 

capítulo VIII define o que é a monitoria aos alunos como atividade complementar ao 

currículo escolar, não podendo ser usada para atividades de apoio administrativo.  Sendo 

assim, para a manutenção da bolsa deve ser controlada a prestação de atividades de 

monitoria diariamente 

Recomendação 1: Providenciar o ressarcimento do valor pago a maior, 

referente à 07 dias não trabalhados, dos alunos monitores. 

Recomendação 2: Efetuar controle quanto as atividades desenvolvidas 

por monitores, a fim de evitar execução em atividades administrativas. 

 

Constatação 8.2. Pagamento de concessão de ajuda de custo para discentes sem a 

prestação de contas: 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.031876.2014-67 Prestação de contas referente a concessão de 

ajuda de custo para participação do III Work-IF: 
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1- Ausência de prestação de contas do aluno 

CPF: ***.837.151-** e ***.633.671-**; 

Manifestação da Unidade:  

“MANIFESTAÇÃO: Os alunos CPF: ***.837.151-** e ***633.671-** alegam ter 

apresentado o relatório de prestação de contas de ajuda de custo no prazo devido. 

JUSTIFICATIVA: Conforme Nota de Auditoria nº 10/2015 não foram localizados na pasta 

de processo do DAP. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS: Essa coordenação solicitou uma nova via aos respectivos 

alunos. Sendo que o aluno de CPF ***633.671-** é egresso e em contato com o mesmo, 

respondeu que providenciará o documento até 02/07/2015 e a aluna ***.837.151-** 

respondeu que providenciará o documento até 02/07/2015, por não estar com a cópia do 

certificado de participação em mãos”. 

Análise da AUDIN: Conforme artigo 8º da portaria Rondonópolis 19 de 

11/06/2012, o prazo para prestação de contas é de 05 dias contados do retorno do estudante 

a sede do campus, e em seu paragrafo único estabelece que os documentos comprobatórios 

pode ser certificado, diploma ou declaração da organização do evento, apesar da 

justificativa de que a prestação de contas foi feita, não há documentos que comprovam a 

afirmativa, e que principalmente o prazo legal para a prestação de contas foi extrapolado, 

mesmo com a promessa de envio dos comprovantes, deste modo matemos a constatação.  

Recomendação 1: Providenciar a prestação de contas junto aos 

discentes, bem como enviar cópia para compor os papéis de trabalho desta AUDIN. 

Recomendação 2: Elaborar rotinas de trabalhos para acompanhar a 

execução e prestação de contas dos auxílios concedidos. 
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9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

Constatação 9.1. Ausência de prévio empenho para serviço de aplicação de prova seletiva, 

contrariando o art. 60 da Lei n.º 4.320/64. 

Processo n.º Descrição 

➢ 23188.035475/2014-85 Pagamento de pessoas físicas que 

aplicaram provas seletivas referentes ao 

Edital 51/2014 nos dias 15 e 16/11/2014. 

Os empenhos NE001017 e NE 001016 

ocorreram em 24/12/2014. 

➢ 23188.036485/2014-38 Pagamento de pessoas físicas que 

aplicaram provas seletivas referentes ao 

Edital 50/2014 no dia 30/11/2014. Os 

empenhos 

NE001021/1022/1023/1024/1025/1026/10

27/1028/1029 ocorreram em 24/12/2014. 

Manifestação da Unidade: “Em atenção aos questionamentos 

esclarecemos que: 

Os empenhos e pagamentos de pessoas físicas não eram realizados no Campus, sendo este 

realizado pela reitoria. 

Para pagamento dos fiscais que trabalharam no processo seletivo 2015 dos editais 50 e 

51/2014 a orientação enviada pela reitoria em 10/11/2014 era que: após o término das 

atividades encaminhasse a documentação para reitoria efetuar pagamento, conforme e-

mail (Anexo 9.1a). 

Ocorre que no dia 22/12/2014 a reitoria encaminhou via e-mail uma cópia do processo de 

pagamento para ser realizado pelo Campus, bem como a descentralização do recurso 

orçamentário realizadas nos dias 19 e 24/12/2014 (Anexo 9.1c) e as orientações via e-
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mail recebida em 23/12/2014 (Anexo 9.1b) para realização dos empenhos aos respectivo 

fiscais. Desta forma realizamos os empenhos e efetuamos o pagamento dos respectivos 

valores. ” 

Análise da AUDIN: A atividade de aplicador de prova por pessoa física, 

não servidor, é uma despesa que deve ser planejada e empenhada antes da sua execução.  

Essa despesa deve cumprir a sequência dos tramites legais no serviço público: empenho, 

liquidação e pagamento.  Essa situação já foi constatada e analisada quando da auditoria no 

Departamento de Políticas de Ingressos - DPI do IFMT. 

Recomendação 1: Efetuar prévio empenho dos aplicadores de prova, não 

servidores, antes da aplicação das provas seletivas. 

Recomendação 2: Impedir pessoa física, não servidor, de aplicar provas 

seletivas sem o prévio empenho. 

 

Constatação 9.2. Indicação de marca em compra de equipamento sem motivação e 

demonstração do item ser a opção mais vantajosa, contrariando o art. 15 da Lei n.º 

8.666/93 e Acórdão TCU n.º 17/2010 – Plenário. 

Processo n.º Descrição 

➢ 23196.034108.2014-65 Adesão ao P.E. SRP n.º 61/2013, UASG 

154048, para aquisição de equipamentos 

(computadores) para laboratório de 

informática. Observa-se que, no item 2.1 

do Termo de Referência (fls. 02) houve a 

especificação para que o bem adquirido 

seja composto de Processador “QuadCore 

A8-5500B 3.2 Ghz” e acompanhado de 

“Monitor HP V206hz” sem similaridade ou 
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especificações exclusivas. 

Manifestação da Unidade: “Em relação a marca descrita no termo de 

referência, houve um equívoco, o apropriado seria descrever: “referencia igual ou 

superior”. Não havia intenção de restrição de mercado.  E diante da constatação, futuras 

aquisições serão trabalhadas com maior rigor e dentro das orientações da Portaria 1.875 

de 29/10/2014 do IFMT.” 

Análise da AUDIN: A especificação de marca é irregular, uma vez que 

afronta o art. 7º, §5º, da Lei 8.666/93, o qual veda a inclusão de bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, exceto quando for 

apresentada justificativa técnica, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e 

serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato 

convocatório. Na esteira dessa vedação legal, a jurisprudência uniforme do Tribunal de 

Contas da União também proíbe as especificações exclusivas e as imposições de marcas, 

como ilustram as seguintes deliberações do TCU: Acórdãos: 17/2010-TCU-Plenário, 

887/2010-TCU-2ª Câmara, 3.319/2010-TCU-1ª Câmara, 7.054/2010-TCU-2ª Câmara, 

688/2009-TCU-2ª Câmara, 1.344/2009-TCU-2ª Câmara, 2.000/2009-TCU-2ª Câmara, 

6.640/2009-TCU-2ª Câmara, 4.127/2008-1ª Câmara, 325/2008-1ª Câmara. Vale mencionar 

que o art. 15, inciso I, da Lei n° 8.666/93 prevê, pelo princípio da padronização, a 

possibilidade de indicação de marca na especificação de produtos, desde que a decisão 

administrativa que venha a identificar o produto pela sua marca seja circunstanciadamente 

motivada e demonstre ser essa opção, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa 

para a Administração. No entanto, não consta do processo nenhuma referência a um 

procedimento prévio de padronização desses produtos no âmbito da unidade. O Tribunal de 

Contas da União tem recomendado por meio da Súmula nº 270 que: “em licitações 

referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que 

seja estritamente necessária para atender a exigências de padronização e que haja prévia 

justificação”. Por fim, ressalta-se que a indicação de marca deve ser evitada com vista a 

não permitir o direcionamento de especificações técnicas que possam resultar em aquisição 
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de itens de um único fabricante, restringindo a competição no certame licitatório e 

prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. Apesar da 

manifestação da Unidade não elidir a constatação, informando que houve equívoco na 

especificação, esta se comprometeu a não repetir a impropriedade. 

Recomendação 1: Abster-se de incluir especificações que direcionem a 

contratação de marcas, exceto quando for apresentada motivação que venha a identificar o 

produto pela sua marca e demonstre ser essa opção, em termos técnicos e econômicos, a 

mais vantajosa para a Administração. 

Recomendação 2: Adotar maior controle no planejamento da licitação. 

 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

Constatação 10.1. Publicações reiteradas em Diário Oficial da União do mesmo objeto, 

em desacordo ao princípio da economicidade. 

Processo n.º Descrição 

➢ 23196.002681/2014-18 Contrato n. 05/2014 - Serviço de limpeza. 

Houve reiteradas republicações em DOU 

referente a avisos, anulações, extratos e 

alterações do mesmo objeto (contratação 

de serviço de limpeza). 

Manifestação da Unidade: “Publicação ocorrida em 22/07/2014, 

alterada em 29/07/2014 por erro na data de abertura conforme pg. 201 (Anexo).  

E novamente alterada em 08/08/2014 por erro no cálculo do item 6 da tabela 03, conforme 

demonstrado nas páginas 300v e 386 (Anexo)” 

Análise da AUDIN: O planejamento nas licitações inicia na formulação 

da requisição, passando pela forma e prazos de publicações na impressa oficial. Todas 

essas etapas devem ser cuidadosamente estudada para evitar gastos além do estritamente 
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necessário, em observância ao princípio da economicidade.  As publicações no diário 

oficial da união tem custo alto para a administração e devem ser bem gerenciadas. 

Recomendação 1: Melhorar o planejamento nas licitações. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

Constatação 11.1. Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e 

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

LRF e Acórdão TCU 7506/2010 - Segunda Câmara: 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.001612.2015-60 Pagamento de multas e juros no valor total de 

R$1.042,09, relativa ao fornecimento de energia 

elétrica, conforme documentos constantes nas fls. 

7, 10 e 151. 

Manifestação da Unidade: “Destacamos que nos últimos doze (12) 

meses não tem sido descentralizado recurso financeiro suficiente para pagar 100% das PF 

feitas no mês e ainda tem sido descentralizado apenas no mês subsequente da liquidação. 

Tomemos como exemplo a fatura detectada nessa constatação na fl. 07, ela refere-se uma 

a uma fatura do mês 08/2014 onde foi cobrado juros/moura referente a fatura do mês 

05/2014 (Processo 23196.000515/2013-98), que conforme consta em anexo (Fls. 125 a 

134) a fatura foi atestada pelo fiscal, despachada no prazo, porém por ausência de 

descentralização financeira (Fls. 158 - 160) não foi paga antes do vencimento, 

acarretando os problemas detectados na constatação.” 

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

Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da 

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

relativas a encargos (multas, juros, atualização de valores, outros) pelo não cumprimento 

de obrigações gera para a administração despesas consideradas ilegítimas, portanto, 
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passíveis de ressarcimento. O Campus deverá fazer constar as justificativas do atraso 

decorrentes de fatores alheios à vontade dos gestores nos correspondentes processos de 

despesa, e ainda adotar medidas para o saneamento da impropriedade/irregularidade, bem 

como adotar práticas responsáveis de consumo para dar atendimento a Portaria MPOG 

23/2015. 

Recomendação 1: Controlar os pagamentos das despesas, de forma 

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

Recomendação 2: Adotar estudos e medidas de sustentabilidade para 

redução dos custos com energia elétrica e demais despesas fixas de consumo do Campus. 

 

Constatação 11.2. Atraso na entrega da garantia contratual, contrariando alínea “a”, Inciso 

XIX do art. 19 da IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.002681/2014-18 Contrato n. 05/2014 - Serviço de limpeza. O 

contrato n. 05/2014 foi firmado em 29/09/2014 

(fls 550) e a apólice de seguro foi emitida apenas 

em 25/11/2014. 

Manifestação da Unidade: “Reconhecemos a constatação. E futuras 

publicações serão vigiladas com maior rigor e dentro das orientações” 

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

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

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

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

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

garantia nas contratações de obras, serviços e compras".  No caso de contrato cujo objeto 

seja a prestação de serviços de natureza contínua, o artigo 19, XIX, “a”, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG, alterada pela IN nº 06/2013, estabelece que o edital deve prever 



    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

19 

 
Relatório de Auditoria nº 13/2015 
 

que a contratada deverá apresentar comprovante de prestação da garantia no prazo máximo 

de 10 dias úteis a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período. O edital 

deverá estabelecer, ainda, que a inobservância do prazo de apresentação do comprovante 

de garantia acarreta a imposição de multa de 0,07% do valor do contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2%, e o atraso superior a 25 dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato com fundamento no artigo 78, I e II, da Lei nº 8.666/93, 

tudo conforme artigo 19, XIX, “e” e “f”.  Esse procedimento da entrega da garantia será 

observado nos processos futuros do campus, para verificar se houve reincidência desta 

constatação. 

Recomendação 1: Adotar check list em relação as documentações 

necessárias em um processo de serviço continuado. 

Recomendação 2: Controlar a entrega dos comprovantes de garantia no 

inicio de cada contratação de serviço continuado, bem como nos aditivos de prazos e 

valores. 

 

Constatação 11.3. Ausência de abertura da conta vinculada, contrariando o Inciso I do 

Art. 19-A da IN 02/2008. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23196.002681/2014-18 Contrato n. 05/2014 - Serviço de limpeza. A 

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

estabelece a abertura de conta vinculada para 

controlar os regularidade trabalhista dos 

terceirizados, porém não foi verificada a existência 

de tal conta. 

Manifestação da Unidade: “Reconhecemos a constatação. E 

buscaremos junto a PROAD discussões de como proceder para sanar a constatação”. 



    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

20 

 
Relatório de Auditoria nº 13/2015 
 

Análise da AUDIN: A conta vinculada deve ser providenciada e 

administrada pelo IFMT como mais uma ferramenta para evitar futura responsabilização 

por descumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados.  Essa 

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

Recomendação 1:  Providenciar abertura de conta vinculada, atendendo 

os dispositos legais. 

 

Constatação 11.4. Divergência na Cláusula Sexta do Contrato n.º 10/2014 e da minuta 

contratual. 

Processo n.º Descrição 

➢ 23196.030385.2014-07 Adesão ao P.E. SRP n.º 12/2013, UASG 160062, 

para contratação de serviços de manutenção em 

aparelhos de ar condicionado. Foi reduzido o 

período de vigência do contrato de 12 meses, 

conforme minuta fls. 33-v/37, para 6 meses (fls. 

86/97). 

Manifestação da Unidade: “Reconhecemos as constatações acima 

relatada. E diante da constatação, futuros contratos serão revisados com maior rigor e 

dentro das orientações legais.” 

Análise da AUDIN: A Administração Pública deve seguir, dentre outros, 

o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual tem por finalidade fixar as 

condições necessárias à participação dos licitantes; ao desenvolvimento do processo 

licitatório, de modo a definir e tornar conhecidas todas as regras do certame; e à futura 

contratação. O Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão nº 764/2000, determinou 

que seja observado: “(...) quando da celebração do contrato, os exatos termos da minuta de 

contrato anexa ao edital de licitação”. No entanto, excepcionalmente, existem situações em 

que a doutrina tem admitido a divergência entre o conteúdo da minuta do contrato e do 
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contrato propriamente dito, quando, por exemplo, a modificação se fizer necessária para 

melhor atender aos interesses públicos, trouxer benefícios ou favorecer a Administração 

Pública, assim como quando dela não decorrer prejuízo (restrições) à competitividade, 

preservando-se, por conseguinte, o princípio da isonomia entre os licitantes. Em primeiro 

momento, a redução da vigência do contrato não traz prejuízos diretos a Unidade, porém 

esse prejuízo tende a acontecer em longo prazo, conforme se observa no processo pela 

inexecução parcial e demora na correção dos serviços pela contratada. No entanto, a 

unidade informou a contratada retornou ao campus para correção. 

Recomendação 1: Abster de promover alterações contratuais decorrente 

de adesão de licitação que não beneficie a Administração, ressalvando-se condições 

peculiares à administração aderente, tais como: qualificação, data de início da execução, 

local onde será entregue ou executado o objeto e quantidade. 

 

Constatação 11.5  Não foi localizado no processo Termos de Apostilamento das variações 

e/ou reajustes dos preços contratados e cobrados pelo contratado,  conforme art. 65, § 8°, 

da Lei n° 8.666/93 e Acórdão n° 976/2005 TCU-Plenário. 

Processo n.º Descrição 

➢ 23196.004679/2014-75 
Contrato 03/2014 - Adesão ao Pregão SRP 

01/2013 - UASG 194067. Contratação de 

administração e gerenciamento de abastecimento 

da frota de veículos, máquinas e equipamentos do 

Campus, com utilização de cartões de 

abastecimento.  

Manifestação da Unidade: Não houve manifestação do Gestor. 

Análise da AUDIN: Em conformidade com o artigo 60 e parágrafo 

único do artigo 61, ambos da Lei nº 8.666/93, são estabelecidos requisitos para a 
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celebração dos contratos administrativos, inclusive mencionando a expressão “seus 

aditamentos”. Assim, toda e qualquer alteração contratual (artigo 65 da Lei n° 8.666/ 93) 

ou prorrogação de prazos (artigo 57) deverá ser formalizada através de celebração de termo 

aditivo ao contrato. Entretanto, convém ressaltar que a lavratura do termo aditivo não é 

exigida para todos os eventos que ocorrem durante a execução do contrato. A Lei nº 

8.666/93 em seu § 8º do artigo 65 enumera casos que não caracterizam alteração 

contratual, podendo ser formalizados por APOSTILA e, consequentemente, dispensada a 

celebração de termo aditivo. O Tribunal de Contas da União já pacificou o entendimento 

no sentido de se adotar o apostilamento para registrar alterações decorrentes de reajustes 

previstos no próprio contrato: As alterações decorrentes de reajustes previstos no próprio 

contrato devem ser formalizadas mediante simples apostilamento, conforme art. 65, § 8°, 

da Lei nº 8.666, de 1993, evitando a utilização de aditamentos contratuais para esse fim. 

(Acórdão n° 976/2005 – Plenário).  Cabe ainda ressaltar que o campus somente pode 

adquirir combustível por um preço diferente do estabelecido em contrato após fazer o 

apostilamento dessa alteração. 

Recomendação 1: Registrar em Apostila, as variações e/ou reajustes de 

preços decorrentes dos contratos de combustíveis.  

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Não houve constatatação. 

13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. Falta de reavaliação de imóvel de uso especial do campus, em 

desacordo a ON-GEADE/SPU-004/2003 e Acórdão nº 175/2015 – TCU – Plenário. 

Manifestação da Unidade:  “Reconhecemos a constatação. Iniciamos 

um trabalho de diagnóstico para construção de um plano de ação.” 



    
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 

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

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

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

23 

 
Relatório de Auditoria nº 13/2015 
 

Análise da AUDIN: De acordo com a Portaria Interministerial da 

STN/SPU n.º 322/2001, o SPIUnet - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso 

Especial da União passa a ser a principal fonte alimentadora do SIAFI para efeito de 

contabilização dos imóveis, mantendo a tempestiva compatibilidade entre as informações 

existentes nos Sistemas.  As avaliações ou reavaliações dos imóveis cadastrados devem ser 

periodicamente realizadas/revisadas pelos Órgãos ou Entidades, a fim de que os valores 

apurados estejam em consonância com mercado imobiliário. O item 4.6.2 da Orientação 

Normativa GEADE-004/2003, dispõe sobre o prazo de validade das avaliações dos bens 

imóveis da União para fins cadastrais e contábeis e que, conforme dispõe o anexo III da 

Orientação Técnica n.º 01/DCF/PROAD/IFMT/2014, será realizada a reavaliação dos bens 

imóveis a cada 02 anos. 

Recomendação 1: Atualizar o valor do imóvel do campus no SPIUnet. 

 

14 - CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FROTA E UTILIZAÇÃO E 

CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 

Constatação 14.1. Não utilização do sistema SUAP/módulo FROTA, contrariando o art. 

19 da Portaria IFMT n.º 864/2015. 

Manifestação da Unidade:  “O controle referente a frota do campus 

está passando por estruturação e a servidora que há 02 dias assumiu a coordenação da 

prefeitura já está levantando os dados necessários para utilização do gerenciamento da 

frota no SUAP”. 

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

tendo em vista  a obrigatoriedade de utilização do sistema prevista na portaria 

864/2015/IFMT, bem como as boas práticas de controle interno. 

Recomendação 1: Efetivar o devido controle de veículos do campus por 

meio do SUAP - Módulo FROTA. 
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15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

Não houve constatação. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

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

IN nº 10/2012 – SLTI/MPOG. 

Manifestação da Unidade:  “Reconhecemos a constatação. Será 

realizado um diagnóstico para saber quais serão as medidas tomadas para sanar o 

problema ” 

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

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

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

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

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

AUDIN o seu Plano de Gestão e Logística Sustentável, bem como informe o andamento 

das ações do plano que passarão a ser implementadas, tais como coleta seletiva e separação 

de resíduos recicláveis descartáveis do campus e instalação de comissão permanente de 

sustentabilidade do campus. 

 Recomendação 1: Encaminhar a esta AUDIN, assim que elaborado, 

Plano de Gestão e Logística Sustentável do campus Rondonópolis. 

Recomendação 2: Implementar as ações de sustentabilidade definidas no  

Plano de Gestão e Logística Sustentável do campus, conforme Decreto nº 5.977/2006 e IN 

nº 10/2012 – SLTI. 
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17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

Constatação 17.1. Ausência de informações no PPC conforme resolução 023 de 06 de 

julho de 2011; 

   Curso 
  Descrição 

●  Química – Técnico 

subsequente 

                   

                   

Ausência do nome do coordenador do curso, na 

contra capa do PCC; ausência do objetivo 

específo, público alvo, inscrição, no item 

organização curricular, ausência das informações 

de dias letivos, e números de alunos por sala, 

ausência de metodologia, avaliação de 

competência, plano de melhorias, atendimento ao 

discente, e política de controle de evasão. 

●  Química – técnico Integrado Na contra capa do PPC, ausência do nome do 

coordenador do curso, ausência de informações 

sobre público alvo, inscrição, no item 

organização curricular, ausência de informações 

de requisitos dias letivos, número de alunos por 

sala, e caso tenha, horas de estágio, ausência de 

informações quanto a metodologia, avaliação de 

competência, plano de melhorias, política de 

evasão, e ausência de biblioteca com acervo 

atualizado, conforme resolução 023 de 06 de 

julho de 2011; 

● Redes de computadores – 

técnicos 

No item organização curricular, ausência de 

informações de estágios, e no anexo 2 biblioteca, 

ausência de acervos atualizados; 

Manifestação da Unidade: “Química – Técnico Integrado e 

Subsequente: Os Cursos Técnicos Subsequente e Integrado em Química, os mesmos estão 
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em processo de reestruturação do PPC (projeto pedagógico do curso) no qual está sendo 

colocado o nome do coordenador do curso, objetivo específico, público alvo, informações 

de dias letivos, inscrição, números de alunos por sala, metodologia a ser aplicada, 

avaliações de competência, plano de melhorias, atendimento ao aluno, política de controle 

de evasão, horas de estágio e prática profissional e descrição do acervo da biblioteca. 

Processo de reformulação do PPC Integrado em Química nº 23196.013776-2014-59 e 

Processo de reformulação do PPC Subsequente em Química nº 23196.022542-2015-83. 

(segue portaria da comissão e capa do processo em anexo) 

Redes de Computadores – Técnico: Quanto à ausência de informações acerca do estágio, 

apesar de não constar no item organização curricular, o estágio consta na matriz 

curricular - item 15 e é detalhado no item 18 do PPC. Referente à ausência na biblioteca e 

videoteca com acervos atualizados e softwares exclusivos para o curso de redes de 

computadores, em desacordo com o catálogo de curso MEC ano 2014, ocorre que devido 

à abertura do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a baixa 

demanda de candidatos para o curso Subsequente em Redes de Computadores, deixamos 

de ofertar vagas para o processo seletivo. Assim, a última turma que ingressou no curso 

foi em 2012/2. Na época, apesar da falta de algumas bibliografias, as que tínhamos 

estavam atualizadas. Em relação aos softwares exclusivos para o curso de redes de 

computadores, os mesmos eram utilizados pelos professores e em sua grande maioria 

eram softwares open source e/ou software livre. 

 Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs técnicos e 

de ensino médio define a forma e a estrutura desses projetos, que devem ser observados 

pelo campus. Em seu artigo 7º inciso II a XIII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, 

“...A Comissão construirá ou reformulará o PPC conforme o roteiro previsto (no caso de 

cursos novos, com aproveitamento da pesquisa de demanda regional) e o encaminhará à 

Diretoria de Ensino;” e também em seu artigo 14, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) técnicos já elaborados anteriormente, deverão passar, 

gradativamente, por reformulação para adequação à esta normativa”, principalmente 

quanto à sua forma e os dados que devem constar no projeto. Na organização didática   
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(resolução consup 104/2014) em seu artigo 12 determina que: …”§ 3º Em ambos os casos 

(extinção cursos de educação básica e superior), caberá ao Diretor Geral do Campus, 

enviar o Processo de solicitação de extinção do curso à Pró-Reitoria de Ensino, que após 

análise e parecer, o encaminhará ao Conselho Superior do IFMT para aprovação”. 

Recomendação 1: Providenciar aprovação do PCC atualizado dos cursos 

de Química – Técnico subsequente e Química – técnico Integrado junto ao CONSUP e 

após emissão das resoluções de aprovação da retificação, enviar para a audin. 

Recomendação 2: Providenciar aprovação da extinção do curso de Redes 

de Computadores – Técnico junto ao CONSUP e após emissão da resolução, enviar para a 

audin. 

 

 

B - CAUSAS DE IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES 

Causa 1: Fragilidade no planejamento da aquisição de bens e serviços. 

Causa 2: Fragilidade na gestão e fiscalização dos contratos. 

Causa 7: Fragilidade na supervisão, conferência e registro de atos de 

gestão. 

Causa 10: Fragilidade no controle da execução orçamentária e financeira. 

Causa 9: Fragilidade na gestão de Bens Imóveis da unidade. 

Causa 5: Fragilidade na gestão de Transporte do Campus.   

Causa 6: Fragilidade na gestão do PRONATEC.   

Causa 8: Ausência de rotinas, padronização, manuais e checklists de 

procedimentos de controle interno. 

Causa 17: Fragilidade na atualização dos PPCs conforme regulamento. 
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III – Conclusão 

Recomendamos adotar providências necessárias, para saneamento de 

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

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

recomendações emitidas neste relatório. 

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, 11 de julho de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo Nobre Auditor Chefe 
 

Jane Maria Delgado Auditora 
 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Auditor 
 

Tatiane de Aguiar 

Oliveira 

Auditora 
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ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS RONDONÓPOLIS 

2014 

Item Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 
(Analisados) CNPJ Favorecido Valor 

Liquidado 

1 12 23111.020922.2012-34 23196.034108.2014-65 XX2379110001XX R$ 119.999,60 

2 8 23188.035475.2014-85 XXX752401XX R$ 171,36 

3 8 23188.036485.2014-38 XXX420331XX R$ 85,68 

4 8 23196.000474.2012-59 XXX327821XX R$ 750,00 

5 8 23196.015102.2014-99 
XXX643633XX R$ 375,00 

XX4443231XX R$ 375,00 

6 8 23196.018083.2014-52 XXX218331XX R$ 4.500,00 

7 8 23196.018091.2014-07 XXX704871XX R$ 12.232,00 

8 8 23196.018376.2014-30 XXX852491XX R$ 840,00 

9 8 23196.018470.2014-99 

XXX057111XX R$ 840,00 

XXX011231XX R$ 840,00 

XXX067311XX R$ 840,00 

XXX640881XX R$ 840,00 

XXX708371XX R$ 840,00 

XXX152211XX R$ 840,00 

XXX711671XX R$ 840,00 

XXX577781XX R$ 840,00 

XXX468251XX R$ 840,00 

XXX043421XX R$ 840,00 

10 8 23196.019380.2014-15 XXX877381XX R$ 500,90 

11 8 23196.020722.2014-40 
XXX709051XX R$ 205,20 

XXX127761XX R$ 245,10 

12 8 23196.020898.2014-00 XXX454501XX R$ 2.000,00 
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13 8 23196.021177.2014-17 XXX996341XX R$ 2.500,00 

14 8 23196.027159.2014-31 XXX113771XX R$ 1.500,00 

15 7 23196.027308.2014-61 XX8254570001XX R$ 4.580,00 

16 8 23196.031876.2014-67 

XXX778948XX R$ 400,00 

XXX888021XX R$ 400,00 

XXX232671XX R$ 400,00 

XXX385201XX R$ 400,00 

XXX364231XX R$ 400,00 

XXX974571XX R$ 400,00 

XXX152211XX R$ 400,00 

17 12 64211.002914.2013-35 23196.030385.2014-07 XX4573330001XX R$ 55.408,00 

      

2015 

Item 
Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 
Processo n.º 
(Analisados) 

CNPJ 

Favorecido 
Valor 

Liquidado 

1 6 23196.001612.2015-60 XX4673210001XX R$ 9.370,00 

2 8 23196.031517.2014-18 23188.003902.2015-47 XX84XX R$ 477,90 

3 8 23196.031517.2014-18 23196.005363.2015-81 XX84XX R$ 283,35 

4 8 23196.031517.2014-18 23188.007780.2015-68 XX84XX R$ 283,35 

5 8 23196.031517.2014-18 23196.005583.2015-13 XX84XX R$ 817,95 

6 12 23196.002681.2014-18 XX3361050001XX R$ 12.499,91 

 


