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Nota de Auditoria nº 18/2015 
 

 

 

Unidade Auditada: Campus Cel Octayde Jorge da Silva 

 

Nome do Gestor: XXXXX Cargo: 

Diretor Geral 

 

Ordem de Serviço: 10/2015 

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

Justificativa acatada quanto às seguintes constatações da Nota de Auditoria n. 

10/2015: 1.1 (Processo n. 23188.004234/2013-11); 5.5.1; 8.2; 8.5; 8.8; 11.10; 11.13; 

11.14; 11.15; 13.4; 14.2; 17.3. 

  

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 18/2015 

 

Senhor Gestor, 

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

aos exercícios de 2014 (junho a dezembro) e 2015 (janeiro a maio), apresentamos o 

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

realizadas pelo Campus Cuiabá, 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; 
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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; 

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 
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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 

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 avaliação das execuções/procedimentos do campus foram 

verificadas como boas práticas: melhoria contínua nos procedimento do SCDP, 

fiscalização dos contratos de agências de viagens, estocagem de material de consumo e 

criação de comissão para discussão da unificação das matrizes. 

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 

15/2015, encaminhada à unidade auditada, que apresentou manifestação via google docs 
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em 07/08/2015. 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 

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 

➢ 23049.014793/2014-23 

Serviço de agenciamento de 

viagem, compreendendo a 

reserva, emissão, cancelamento, 

marcação e remarcação e bilhetes 

de passagens aéreas e terrestres.  

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.  

 

➢ 23194.014793/2014-23 

➢ 23194.004057/2009-52: 

Serviço de limpeza 

➢ 23194.026739.2014-97: 

Serviços de eventos. Adesão 

ao PE 72/2013, UG 154045. 

Ausência de numeração, carimbo e rubrica no verso 

das fls. 02-11. 

➢ 23194.001807.2014-49: 

Solicitação de material - 

Caçamba estacionária. 

Ausência de numeração, carimbo e rubrica na frente 

e/ou verso das fls.: 09-13; 34; 36-40; 116; 119. 

➢ 23194.023065.2014-11: 

Pagamento de taxa de 

inscrição em curso de 

capacitação. 

Ausência de numeração, carimbo e rubrica no verso 

das fls. 12-13. 
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➢ 23188.004234/2013-11 Recolhimento de tributos e contribuições de 

exercícios anteriores. O processo possui documentos 

soltos e sem paginação importantes para manter a 

cronologia dos fatos. 

➢ 23194.004016/2014-71: 

Suporte à realização de 

eventos 

 

Ausência de assinaturas e rubricas no edital e no 

termo de referência do(s) responsável(eis) (fls. 

321/345). 

➢ 23194.004016/2014-71: 

Suporte à realização de 

eventos 

Ausência de preenchimentos dos campos da 

requisição dos serviços: valor estimado, controle de 

verba, despacho do ordenador (fls. 01). 

➢ Sem processo Ausência da devida autuação de processos seletivos 

para concessão de bolsas de extensão, auxílios 

alimentação e estágios.  Não há um processo para 

cada edital de seleção contendo lista dos inscritos, 

recursos protocolados, parecer formal da comissão 

julgadora, lista dos aprovados, etc. (esta constatação 

é reincidente, conforme Relatório de Auditoria n.º 

17/2012). 

Manifestação da Unidade: “Quanto a supostos processos distintos 

abertos referentes ao mesmo objeto, este Campus manifesta que não se configura com a 

realidade, visto que os processos citados referem-se a pagamentos mensais de serviços 

terceirizados, neste aspecto temos que apresentar a legislação acerca do caso, e ainda 

análise do que é viável e possível dentro da Administração Pública. Assim, temos a 

Portaria MEC nº 1.042/2012: 

AUTUAÇÃO E OU FORMAÇÃO DE PROCESSO - É o termo que caracteriza a 
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abertura do processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos 

cujo conteúdo esteja relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, 

informações, despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma Instituição. 

 

18. EXCEÇÕES À NECESSIDADE DE AUTUAÇÃO. 

18.1. Documentos não suscetíveis de consulta, estudo, prova, pesquisa, bem como 

aqueles meramente informativos e que não demandem providências, serão tramitados sem autuação pelo 

Protocolo Central ou Setorial. (Exemplos: convites, 

comunicação de posse, remessa para publicação, pedido de cópia de processo, 

desarquivamento de processo, ofertas, material publicitário, material meramente 

informativo e outros que, por sua natureza, não devam constituir processo). 

18.2. Os documentos tratados no item 18.1 deverão ser registrados em sistema próprio, 

por exemplo: SIDOC, livros de protocolo. Identificando as principais características do mesmo, a fim de 

permitir sua recuperação e seu acompanhamento. 

18.3. Observada à necessidade de providências acerca de documentação inicialmente 

não autuada, esta será remetida ao Protocolo Central para a devida 

autuação, nos termos do item 9.1. 

 

 Nestes termos, resta claro que as solicitações mensais relativas a 

pagamento de serviços terceirizados, devem ser autuados, visto não se enquadrarem nas 

exceções apontadas na legislação. 

 Superada a questão legal, onde fica transparente que deve haver 

autuação, ou seja, abertura de processos para cada solicitação de pagamento, passa-se a 

análise de procedimentos administrativos, onde há indagação: quando o contratado 

apresenta a nota fiscal de pagamento mensal dos serviços, com toda a extensa 

documentação necessária, qual o comprovante emitido do recebimento dos documentos? A 

resposta também é clara, através do protocolo, que gera a abertura de um processo. Além 

disso, esta documentação é analisada pela fiscalização do contrato, gestão de contrato, 

contabilidade e conformidade de gestão, restando outra questão: como haveria tal análise 
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por tantos servidores e unidades diferentes, senão por um processo físico que garante a 

integridade, a sequência lógica e comprovação de tramitação? Também a resposta 

corresponde à legislação, através da autuação processual. 

Tem-se ainda a Resolução CONSUP nº 094/2014 que estabelece: 

2.5 – Autuação de documento avulso com para formação de processo A 

autuação de documentos avulsos para formação de processos é obrigatória quando o 

assunto, tema ou solicitação requerer análises, informações, despachos, pareceres ou 

decisões de duas ou mais unidades administrativas do IFMT. Os processos serão iniciados 

pelos protocolos dos Campi e Reitoria seguindo os procedimentos determinados por este 

Manual, devendo o processo ser aberto no SUAP por solicitação da unidade 

administrativa, por meio de despacho de chefes de setores, ou por requerimento do 

interessado. O processo deve ser iniciado, sempre que possível, por um documento 

original. No caso da necessidade de uso de cópia, devem ser observadas as orientações do 

item 2.1. Os documentos subsequentes devem obedecer a ordem cronológica do 

documento mais antigo para o mais recente. 

Assim, verifica-se que todas as notas fiscais, apresentação de 

documentos, solicitações, etc, devem ser registradas como processos no SUAP. 

Informamos que houve o saneamento das paginações na parte frontal 

das folhas relatadas e que de acordo com Resolução CONSUP nº 094/2014, nos casos de 

falta de paginação no verso das folhas, temos: 

2.6 – Numeração de folhas 

(...) 

c) o verso da folha não será numerado. Quando for necessária a sua 

citação, terá como referência a letra "v" (abreviatura da palavra verso). Exemplo: folha 

3v; 

Assim, de acordo com a Resolução vigente neste IFMT, não deve haver a 

paginação no verso das folhas. 
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Manifestamos que houve o encaminhamento do Processo nº 

23188.004234/2013-11 à Contabilidade para a correta autuação, saneando os 

apontamentos, assim como procedemos às assinaturas no Processo nº 

23194.004016/2014-71. 

Em relação a “ausência de preenchimentos dos campos da requisição 

dos serviços: valor estimado, controle de verba, despacho do ordenador” do Processo nº 

23194.004016/2014-71, informamos que trata-se de licitação no Sistema de Registro de 

Preços, e que a legislação dispõe: 

Decreto nº 7892/2013 

Art. 7º  A licitação para registro de preços será realizada na modalidade 

de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na 

modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla 

pesquisa de mercado.  

(...)§ 2
o

  Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a 

dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil. 

Assim, verifica-se que não há necessidade de preenchimento da dotação 

orçamentária, e que de acordo com o Regulamento de Compras Compartilhadas do IFMT, 

em SRP deve-se propiciar a participação de todas as unidades do Instituto, de modo que 

com a abertura do processo não há como haver o preenchimento das informações de valor 

estimado, assim como de autorização do Ordenador de Despesas, informações estas que 

passam a constar no Edital/Termo de Referência, com a devida aprovação do Ordenador 

de Despesas. 

Diante do exposto, verifica-se impossibilidade de informações na folha 

01, e que os dados constam no Edital da Licitação, após a consulta a todas unidades do 

IFMT e devida atualização de pesquisa de mercado após a análise jurídica, visto o grande 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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lapso temporal entre a elaboração do Edital e análise pela Procuradoria Federal, que 

sempre exige a atualização do valor de referência”. 

Análise da AUDIN: Processo nº 23049.014793/2014-23 e Processo nº 

3194.004057/2009-52:  Os processos, de forma geral, referentes à contratação e pagamento 

de serviços de natureza contínua estão formalizados em desacordo com a recomendação 

contida nos acórdãos nº 1.300/2003-1ª Câm. e nº 555/2005-P, bem como na Orientação 

Normativa nº 02/2009 da AGU é de que “os instrumentos dos contratos, convênios e 

demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo 

administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, 

contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento”, a fim de 

propiciar o devido acompanhamento e fiscalização, bem como minimizar o risco de 

extravio de documentos. A comprovação do recebimento de documentos após a abertura 

do processo poderá ser feita por meio de aposição de carimbo constando a data e 

identificação da pessoa que o recebeu, com a posterior juntada dos documentos aos autos 

do processo original. 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.  

Processo n. 23194.004016/2014-71 - O Gestor manifestou que por  ser tratar de 

sistema de registro de preço com participação de outros campi não é possível preencher os 

campos “valor estimado e despacho do ordenador”, no entanto o formulário de requisição 

deve ser preenchido pelo campus gerenciador  quanto ao valor estimado da sua aquisição e 

com a autorização do Ordenador de Despesas para continuidade do processo licitatório 

antes mesmo de convidar os participantes e de elaborar o termo de referência.   Em relação 

ao saldo de verba, não é necessário informar quando for SRP e com participantes, porém é 

uma boa prática do ordenador de despesas para controlar seu recursos.  Com isso, é 
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recomendável que o valor estimado e o controle de verba da quantidade prevista para o 

campus gerenciador sejam informados no formulário de requisição e autorizado (assinado) 

pelo ordenador de despesas, ficando no termo de referência os valores estimados somados 

aos dos participantes. 

Quanto a formalização dos processos de seleção de bolsas, o Gestor deve orientar 

as respectivas Coordenações responsáveis que organizem os documentos de forma 

cronológica e em um único processo devidamente autuado.   O art. 77 do Decreto-Lei 

200/67 define que “Todo ato de gestão financeira deve ser realizado por força do 

documento que comprove a operação e registrado na contabilidade, mediante classificação 

em conta adequada”. Trata-se de despesa que requer verificação do cumprimento de 

condições como expresso no art. 63, da Lei nº 4.320/64, com base em títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito na qual terão suas despesas liquidadas. Estas devem 

ser justificadas todas suas condições, em função dos pagamentos relativos ao processo 

seletivo.   Para que haja a devida formalização/autuação de um processo seletivo de 

concessões de assistência estudantil deve constar no mínimo: 

● Edital específico da seleção, devidamente assinada; 

● cópia da Portaria designando a comissão de avaliação e seleção; 

● cópia dos panfletos ou cartazes de divulgação interna da seleção; 

● comprovante da publicação do resumo do edital no site do IFMT e/ou em outros 

veículos de comunicação (garantindo ampla divulgação); 

● Listagem dos alunos inscritos, devidamente assinada pelos membros da comissão 

de avaliação e seleção; 

● Processos de inscrições e/ou fichas de inscrições preenchidas pelos alunos 

candidatos (caso não seja inscrição em banco de dados “on line”).  Desses 

processos, os que posteriormente forem selecionados devem ser fotocopiados e 

enviados à Coordenação responsável para abertura de pastas dos bolsistas para 

controle e acompanhamento na execução do benefício; 

● Recursos interpostos contra a inscrição de algum alunos e o parecer da comissão de 

seleção 

● Parecer formal de avaliação dos membros da comissão em relação a cada candidato 

(podendo este parecer estar anexo ao processo de inscrição do candidato); 

●   Relatório de visita à residência do candidato, quando houver, devidamente 

assinado pelos membros da comissão de avaliação que participaram da visita 

(devendo este relatório estar anexo ao processo de inscrição do candidato); 
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● Relação simplificada dos selecionados com a devida comprovação de divulgação à 

comunidade interna; 

● Recursos interpostos contra o resultado da seleção e o parecer da comissão de 

seleção referente à esses recursos; 

● Resultado oficial com a relação dos alunos selecionados/aprovados, devidamente 

assinada pelos membros da comissão de avaliação, constando no mínimo: nome, 

curso, período, tipo de bolsa (assistência estudantil) contemplada, prazo para que o 

alunos selecionado se apresente à Coordenação responsável; 

● Comprovante de divulgação à comunidade interna do resultado do processo 

seletivo; 

Recomendação 1: 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 referentes à gestão de 

documentos e processos. 

Recomendação 2: Orientar os servidores à preencherem os campos do 

formulário de requisição com dados e valores do campus gerenciador, visando autorização 

para dar prosseguimento ao processo licitatório de SRP com participantes. 

Recomendação 3:  Formalizar e autuar, devidamente, cada processo 

seletivo de concessões de assistência estudantil do campus. 

 

2 - AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

3 - DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

Constatação 3.1. Ausência de publicação dos atos de concessão de diárias no boletim 

interno do IFMT, em desacordo ao art. 6° do decreto 5.992/2006. 

Manifestação da Unidade:  A ausência no boletim interno dos atos de 

concessão de diárias referente ao ano de 2015, dos meses fevereiro a junho deve-se ao 
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fato do número reduzido de servidor para tal execução, fato que já estão sendo tomadas as 

providências para saneamento, bem como regularização das publicações. 

Análise da AUDIN: A emissão e publicação dos boletins internos é 

dever do gestor para garantir a transparência dos atos administrativos à sociedade, e deve 

ocorrer no mês subsequente à efetivação dos atos.  Além das concessões de diárias, 

também são recomendadas as publicações de portarias, ordens administrativas, licenças 

médicas e programação de férias.   

Recomendação: Providenciar as publicações das diárias nos boletins de 

serviços no mês subsequente ao das concessões. 

4 - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5 - REGULARIDADE CONTÁBIL 

5.1. Recursos exigíveis - restos a pagar 

Constatação 5.1.1. Empenhos inscritos em restos a pagar processados pendentes de 

pagamento, em desacordo com o art. 62 da Lei 4.320/64 e art. 43 do Decreto 93.872/86. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.007998/2012-91 

 

Auxílio a pessoas físicas. 2012NE000377; 

2012NE000333; 2012NE000335; 2012NE000336; 

2012NE000440. 

➢ 23194.011329/2013-02 
Auxílio a pessoas físicas. 2013NE000220; 

2013NE000205; 2013NE000206; 2013NE000289. 

➢ 23194.010984/2013-35 
Bolsas de Estudo no País. 2013NE000281; 
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2013NE000280; 2013NE000245; 2013NE000246; 

2013NE000248; 2013NE000261; 2013NE000278. 

Seleção e Treinamento; Estudos e Projetos e Aquisição de bens. 2013NE000343; 

2013NE000358; 2013NE000375; 12013NE000400; 2013NE000497; 2013NE800566; 

2013NE800514. 

Manifestação da Unidade: “Informamos que a execução do 

PRONATEC é realizada por uma equipe própria, coordenado pela Coordenação Adjunta 

do PRONATEC, de modo que encaminhamos a listagem dos empenhos 2012NE000377; 

2012NE000333; 2012NE000335; 2012NE000336; 2012NE000440; 2013NE000220; 

2013NE000205; 2013NE000206; 2013NE000289; 2013NE000281; 2013NE000280; 

2013NE000245; 2013NE000246; 2013NE000248; 2013NE000261; 2013NE000278 

àquela unidade para análise e, conforme o caso, anulação dos saldos dos empenhos. 

Considerando a greve dos servidores do IFMT, desde 13/07/2015, 

informamos que tão logo haja o retorno das atividades, haverá a regularização dos saldos 

dos empenhos. 

Quanto aos empenhos 2013NE000343; 2013NE000358; 2013NE000375; 

12013NE000400; 2013NE000497; informamos que houve a liguidação conforme o 

MEMORANDO Nº 180/GERENCIA DE POLITICAS DE INGRESSO e MEMORANDO Nº 

178/GERENCIA DE POLITICAS DE INGRESSO, porém na efetivação do pagamento, 

houve divergências bancária que impediu o depósito em conta corrente. Também nesse 

caso, considerando a greve dos servidores do IFMT, desde 13/07/2015, informamos que 

tão logo haja o retorno das atividades, haverá a regularização dos saldos dos empenhos. 

 Quanto aos empenhos 2013NE800566 e 2013NE800514, 

informamos que houve a liquidação em 2014, porém não houve o repasse de recursos 

financeiros pela Reitoria/MEC, conforme pode-se observar no SIAFI, o que impediu o 

pagamento naquele exercício, o que ocorreu somente com o repasse de recursos 
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financeiros em 2015. Nestes casos não houve descumprimento da legislação visto que não 

depende deste Campus o repasse de recursos financeiros”. 

Análise da AUDIN:  Segundo o art. 36 da lei 4.320/64, consideram-se 

restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, 

distinguindo-se as processadas das não processadas. Entende-se, como restos a pagar 

processados, as despesas legalmente empenhadas cujo objeto do empenho já foi recebido, 

ou seja, aquelas cuja liquidação já ocorreu conforme art. 63, da Lei 4320/64, 

caracterizando-se como o compromisso da administração de efetuar o pagamento ao 

credor. Comprovado o direito adquirido pelo credor e verificada a existência de recursos 

suficientes, a ordem de pagamento deverá ser exarada por autoridade competente, 

determinando que a despesa seja paga extinguindo-se a obrigação. Apesar do Campus 

depender de transferência de recursos financeiros da Reitoria/MEC, a gestão não se exime 

de manter o controle desses pagamentos para a regular quitação dos débitos. A AUDIN 

fará o monitoramento da constatação através do PPP, visando a aplicação das 

recomendações para seu saneamento. 

Recomendação: Acompanhar a disponibilidade financeira do Campus a 

fim de garantir o controle das despesas efetuadas e o cumprimento dos prazos de 

pagamento. 

Constatação 5.1.2. Inscrição em restos a pagar não processados de saldo de empenhos que 

correspondem a obrigações insubsistentes, em desacordo com o art. 35 do Decreto 

93.872/86 e Acórdão 1.396/2003 - Segunda Câmara - TCU. 

Descrição 

2009NE800163; 2009NE800203; 2009NE800589; 2011NE800434; 2011NE800501; 
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2011NE800502; 2011NE800567; 2011NE800367; 2011NE800354; 2011NE800674; 

2011NE800282; 2011NE800408; 2011NE800409; 2011NE800384; 2011NE800387 e 

empenhos relativos a auxílio a pessoas físicas. 

Manifestação da Unidade:  “Considerando a greve dos servidores do 

IFMT, desde 13/07/2015, informamos que tão logo haja o retorno das atividades, haverá a 

análise de cada empenho e a justificativa de enquadramento na legislação vigente e/ou 

regularização dos saldos dos empenhos”. 

Análise da AUDIN: De acordo com o art. 35 do Decreto n
o
. 

93.872/1986, o empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de 

dezembro. No entanto, o art. 68, § 2
o
 estendeu prazo para que “os restos a pagar inscritos 

na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de 

junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3
o”

. O 

não cancelamento de restos a pagar não processados no prazo previsto constitui 

infringência ao art. 68 do Decreto 93.872/86, salvo se prorrogado por instrumento legal 

dentro do prazo de vigência dos mesmos. Cabe ressaltar o Acórdão 1396/2003 - Segunda 

Câmara - TCU que determina a não inscrever, como restos a pagar não processados, saldos 

de empenhos que correspondam a obrigações insubsistentes. Nesse sentido, a inscrição e 

reinscrição dos saldos de empenhos não liquidados deverá considerar a validade do 

Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços, a variação de preços de mercado, dentre outros 

fatores que impedem o cumprimento do objeto pelos fornecedores. Ademais, a unidade 

deverá observar a nova disposição em relação ao gerenciamento dos Restos a Pagar 

instruída pelo Decreto 8.407/2015. Apesar da manifestação da unidade gestora, 

observamos a necessidade da atualização do estoque de restos a pagar, com a finalidade de 

evidenciar as despesas que efetivamente serão realizadas. A AUDIN fará o monitoramento 
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da constatação através do PPP, visando a aplicação das recomendações para seu 

saneamento. 

Recomendação: Analisar as despesas inscritas e reinscritas em restos a 

pagar e efetuar o cancelamento das despesas que não serão executadas. 

 

5.2. Retenção e recolhimento de tributos 

Constatação 5.2.1. 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 

➢ 23194.008027/2015-19 
PIS/PASEP - Contribuições para os Programas de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público. Recolhimento de multas no valor de 

R$ 179,13, relativas ao empenho 2015NE000043, 

constante na fl. 20. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que os repasses 

orçamentários e financeiros são realizados pela Reitoria do IFMT, de modo que o que o 

Campus Cuiabá não tem acesso à exewcução orçamentária e financeira até o repasse ser 

realizado ao Campus. 

Dessa forma, não houve despesa indevida por este Campus ao passo que 

os recursos foram repassados pela Reitoria, e somente então houve o atendimento ao 

recolhimento previsto em legislação”. 

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

de obrigações gera para a administração despesas consideradas ilegítimas, portanto, 

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 rotinas para o cumprimento do prazo de recolhimento dos tributos. 

Recomendação 1: Efetuar o recolhimento de tributos no prazo legal; 

Recomendação 2: Controlar os pagamentos das despesas, de forma 

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

 

5.3. Acompanhamento da receita 

Constatação 5.3.1. Atraso no recolhimento de receita de serviços com prazo certo, 

relativos a concessão de espaço físico, conforme dispõe o contrato n.º 004/2011.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.009897/2

010-92  

 

Contrato n.º 004/2011 - Concessão comum do espaço 

físico destinado a implantação e exploração comercial  

do “refeitório”. A arrecadação do valor mensal 

concedido, deverá ser feito por GRU até o 10º útil do 

mês subsequente ao mês a ser quitado, conf. cláusula 

décima primeira. Período de recolhimento analisado 

2014.  

Manifestação da Unidade:  “Informamos que houve notificação à 

contratada, para regularização dos recolhimentos, com intenção de aplicação de sanções 

caso haja atrasos. 
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Manifestamos ainda que esta unidade acompanhará as arrecadações 

conforme previsto em contrato”. 

Análise da AUDIN: Conforme décima primeira cláusula do Contrato n.º 

004/2011, a arrecadação mensal relativa a concessão do espaço físico será feita até o 10º 

dia útil do mês subsequente ao mês de referência e dispõe sobre aplicação de multas e juros 

pelo recolhimento em atraso. A fiscalização do contrato deverá acompanhar os 

recolhimentos mensais para garantir a execução e o cumprimento dos prazos previstos. 

Recomendação: Observar o cumprimento dos prazos de recolhimento de 

receita. 

 

Constatação 5.3.2. Falta de arrecadação de receita de serviços e/ou restituição, decorrentes 

do ressarcimento da despesa de consumo de energia elétrica e de água, conforme dispõe o 

contrato n.º 004/2011.  

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.009897/2

010-92  

 

Contrato n.º 004/2011 - Concessão comum do espaço 

físico destinado a implantação e exploração comercial  

do “refeitório”. Não foi localizado no processo, nem 

no siafi (conra) o ressarcimento das despesas relativas 

ao consumo de energia e água, conforme dispõe 

cláusula décima primeira, parágrafo segundo. 

Manifestação da Unidade: “Informamos que houve notificação à 

contratada, para regularização dos recolhimentos, com intenção de aplicação de sanções 

caso não haja a efetivação, podendo haver a consulta no SIAFI de tais recolhimentos. 

Manifestamos ainda que esta unidade acompanhará as arrecadações 

conforme previsto em contrato”. 
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Análise da AUDIN: Conforme décima primeira cláusula, parágrafo 

segundo, do Contrato n.º 004/2011, o concessionário do espaço físico deverá efetuar o 

ressarcimento das despesas relativas ao consumo de energia elétrica e água na exploração 

dos serviços de restaurante. A fiscalização do contrato deverá acompanhar as despesas 

mensais com água e energia do campus e informar os valores a contratada para que esta 

faça o ressarcimento através de GRU, garantindo a execução e o cumprimento dos prazos 

previstos. 

Recomendação 1: Providenciar o ressarcimento dos valores referentes  

ao consumo de água e energia atrasados. 

Recomendação 2: Apurar os valores mensais de ressarcimento e 

informar a concessionária para que faça o ressarcimento até o prazo previsto, enviando a 

comprovação ao fiscal de contratos junto a fatura mensal. 

Recomendação 3: Viabilizar estudos para medição mensal dos custos 

com energia e água consumidos pela concessionária, para adequação do contrato. 

 

5.4. Conformidade de gestão 

Constatação 5.4.1.  Falta de registro de conformidade de gestão diária, em desacordo com 

a IN STN nº 6/07. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que desde a aposentadoria do 

contador XXXXX nesta unidade, ocorrida no início do exercício, ainda não houve o 

provimento da vaga pela Reitoria do IFMT, e considerando a falta de pessoal técnico-

administrativo e o princípio de segregação de funções, houve grande dificuldade de 

realocação de servidor para o procedimento, o que só foi possível com a designação do 

servidor XXXXX, com o retorno da licença que o mesmo usufruía. 
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Desta forna, o campus ainda aguarda o provimento de vaga pela 

Reitoria e enquanto isso não ocorre, houve a designação de outro servidor para o registro 

de conformidade de gestão”. 

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, 

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 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. 
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Recomendação 2: Promover a adequada orientação ao servidor para o 

desempenho de suas atividades. 

 

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

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

5.6. Limite de dispensa de licitação 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

6 - CONCESSÃO DE BOLSA FINANCEIRA AOS SERVIDORES 

Constatação 6.1. Existência de servidor com função gratificada (CD) em projetos de 

extensão com bolsa, em desacordo como Inciso IV, Art. 10 da Resolução CONSUP  

035/2013; 

Processo Descrição 

 

➢  23194.015038.2014-66 

O Coordenador do projeto Matemática básica - 

resgatar para conquistar, possui função gratificada 

“CD”.   

➢ Protocolo 582 O Coordenador do projeto  Desenvolvimento de 

competências organizacionais, possui função 

gratificada “CD”. 

Manifestação da Unidade: “ 1 – Processo: 23194.015038.2014-06 (O 

Coordenador do Projeto Matemática Básica – Resgatar para conquistar, possui função 

“CD”). 

= Temos a informar que estaremos seguindo os modelos e Padronizando 

os futuros editais de Extensão conforme os modelos estabelecidos pela PROEX, limitando 
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a participação de servidores ocupantes de Função Gratificadas – FG e Cargos de 

Confiança – CD. 

2 – Protocolo: 582 (O Coordenador do Projeto Desenvolvimento de 

Competências Organizacionais, possui função gratificada “CD”). 

= Temos a informar que estaremos seguindo os modelos e Padronizando 

os futuros editais de Extensão conforme os modelos estabelecidos pela PROEX, limitando 

a participação de servidores ocupantes de Função Gratificadas – FG e Cargos de 

Confiança – CD”. 

Análise da AUDIN: Conforme determinado no artigo 10º inciso IV da 

Resolução CONSUP 35 de 15/08/2013, “IV - é vedada a participação remunerada de 

servidores ocupantes de Cargo de Direção (CD) em projetos de extensão;” Observar para  

que na concessão das próximas bolsas extensão, seja vedada participação de qualquer 

servidor que esteja em desacordo a normativa, e que essa vedação seja demonstrada em 

edital de seleção. A reincidência desta constatação acarretará na apuração de 

responsabilidade. 

Recomendação 1: Abster de selecionar inscrição de projeto de extensão 

de servidores que tenha caso de direção (CD). 

Recomendação 2: Adequar a regulamentação interna do campus N.º 

01/2012 Programa de Bolsas de Extensão, com base na Resolução CONSUP n. 035/2013. 

. 

Constatação 6.2. Valores referente a bolsa extensão concedidas referente edital nº 07 de 

08/05/2014, em desacordo com a Resolução CONSUP n. 035/ 2013 anexo III; 

Processo Descrição 
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➢ 23194.015038.2014-66  

➢ Protocolo 592 

➢ Protocolo 582 

Valores previstos no regulamento para atividades 

de curta duração, até 6 meses são de R$ 300,00 

mensais, sendo que o campus abriu seleção para 

bolsas de 500,00.   

Manifestação da Unidade:  “Processo: 23194.015038.2014-66 / 

Protocolo: 592 e 582 (Valores previstos no regulamento par atividades de curta duração, 

até 06 meses são de R$ 300,00 mensais, sendo que o campus abriu seleção para bolsas de 

500,00 o regulamento interno do campus sobre o tema não deve se sobrepor à resolução 

CONSUP n.º 035/2013. 

= Temos a informar que estaremos seguindo os modelos e Padronizando 

os futuros editais de Extensão, estabelecendo os mesmos valores das respectivas bolsas de 

extensão conforme a resolução do CONSUP n. º 035/2013”.  

Análise da AUDIN: O regulamento interno do campus sobre o tema não 

deve se sobrepor à Resolução CONSUP n. 035/2013 anexo VI artigo 2º, “Art. 2º - Os 

proponentes de projetos de curta duração aprovados terão direito a gratificação por hora 

atividade e os de longa duração concorrerão a uma Bolsa de Extensão, onde os critérios 

serão definidos em editais próprios para os respectivos fins.  

I - Para fins deste regulamento são considerados projetos de Curta Duração os Projetos 

com carga horária presencial de 04 até 60 horas. 

a) A carga horária máxima por servidor, nos Projetos de Curta Duração,será de 40 horas; 

… II - Para fins deste regulamento são considerados projetos de Longa Duração os projetos 

com duração de 06 (seis) até 12 (doze) meses, com atividades regulares, 

independentemente do número de horas desenvolvidas”.No caso de reincidência, acarretará 

na apuração de responsabilidade 
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Recomendação 1: Abster-se de lançar edital de seleção para projetos de 

extensão com disponibilização de bolsas com valores superiores aos definidos por 

resoluções do CONSUP.  

Recomendação 2: Adequar a regulamentação interna do campus N.º 

01/2012 Programa de Bolsas de Extensão, com base na Resolução CONSUP n. 035/2013. 

 

7 - PRONATEC E MULHERES MIL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

8 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

Constatação 8.1. Fragilidade no preenchimento dos relatórios mensais da execução dos 

projetos de extensão aprovados e beneficiados com bolsas extensão.  

Projeto Descrição 

➢ 23194.015038.2014-66    

➢ Protocolo 592 

➢ Protocolo 582 

Apesar de existir no projeto um cronograma de 

execução da atividade de extensão, há relatórios em 

que não é possível verificar (em nenhum dos meses 

executados), o número efetivo de pessoas 

alcançadas pela extensão, os dias, locais e horários 

em que executaram atividades  e  o resultado 

alcançado. 

Manifestação da Unidade:  “ Processo: 23194.015038.2014-66 / 

Protocolo: 592 e 582 ( Apesar de existir no projeto um cronograma de atividade  de 

extensão, há relatórios em que não é possível verificar (em nenhum dos meses 

executados), o numero efetivo de pessoas alcançadas pela extensão, os dias, locais e 

horários em que executaram atividades e o resultado alcançado. 
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= Temos a informar que estaremos melhorando nossos instrumentos 

(formulários de controle, modelos de relatórios de atividades) conforme modelos adotados 

pela PROEX em seus editais de extensão, bem como realizando acompanhamento 

periódico quanto a execução dos projetos a partir dos projetos contemplados em futuros 

editais do campus”. 

Análise da AUDIN: Conforme artigo 11 da resolução CONSUP 035 de 

15/08/2013, o acompanhamento e coordenação dos projetos de extensão será do 

coordenador de extensão do campus, deste modo, é importante solicitar ao coordenador do 

projeto que ao entregar seus relatórios de atividades  bimestral ou anual, sejam  mais 

completos e claros, de forma que não fique duvidas quanto ao alcance dos objetivos do 

projetos de extensão expostos no artigo 4º da resolução 035 e principalmente as datas de 

execução e números de pessoas alcançadas.. 

Recomendação: Melhorar o relatório de atividades, e orientar os 

coordenadores dos projetos como o correto preenchimentos e informações relevantes que 

devem constar. 

Constatação 8.2. Extrapolação do quantitativo de estagiários de nível superior, contratado 

pelo campus, em desacordo ao Inciso I, §2º Art. 7º da Orientação Normativa n. 04/2014. 

Descrição 

Com base no quantitativo de servidores efetivos no campus Cuiabá, poderia-se contratar 

até 37 estagiários de nível superior, no entanto, constam 51 contratados, de acordo com 

consulta ao SUAP - módulo Recursos Humanos. 

Manifestação da Unidade:   “Informamos que o IFMT / Campus 

Cuiabá vinha contratando conforme os números de vagas repassadas pelo DSRH, que é de 

53 estagiários de nível superior. Visando sanar quaisquer duvidas, estamos consultando 
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novamente o CGGP e o DSRH, e se confirmados os valores de 37 estagiários de nível 

superior em vez dos atuais 53, estaremos nos adequando imediatamente”. 

Análise da AUDIN: De acordo com o §1º do Art. 7º da Orientação 

Normativa MPOG n. 04/2014 “Para fins do disposto no caput, considera-se força de trabalho o 

quantitativo de cargos, empregos ou funções públicas de que dispõem os órgãos ou entidade, o que 

compreende os servidores estatutários; os ocupantes de cargos públicos; os empregados públicos, os 

contratados sob o regime de legislação trabalhista; os contratados temporariamente pela Lei nº 8.745, de 09 

de dezembro de 1993; e os cargos vagos”.  Sendo assim, o campus deve demonstrar no processo de seleção 

de estagiários quadro com o quantitativo da força de trabalho do campus, e o percentual permitido de 

estagiários nível superior e médio. 

Recomendação: Revisar o quantitativo da força de trabalho do campus, 

e adequar a quantidade de estagiários contratados à Orientação Normativa MPOG n.º 

04/2014.  

 

Constatação 8.3. Ausência de segregação de função entre a seleção e a concessão/controle 

de auxílio estudantil.    

Descrição 

Foi verificado que a presidente da comissão que seleciona os candidatos é a mesma 

Coordenadora que executa e acompanha a concessão das bolsas. 

Manifestação da Unidade:  “Ressaltamos que a escolha do Presidente 

da Comissão é discricionária ao Diretor Geral, no entanto, salientamos ainda que a 

seleção dos estudantes é feita por um significativo número de membros, sendo estes 

diversos servidores da Instituição que compõem a Comissão Avaliadora, não ficando a 

cargo do Presidente a análise individual dos processos, mas sim a iniciação e organização 

dos Editais junto à Comissão, já que a assistência estudantil é responsabilidade desta 

diretoria, o que implica num acompanhamento mais atencioso com o mesmo. Assim, 

reiteramos que as atividades de acompanhamento passam sim pela supervisão do diretor 

da DREC e da chefia do Departamento de Apoio ao Estudante, subordinada à respectiva 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_04_14.html#art7
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_04_14.html#art7
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/8745_93.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/8745_93.html
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diretoria; entretanto, a execução das atividades que organizam a utilização das bolsas 

passa também pela atividade de outros servidores lotados na DREC. Desta maneira, a 

interseção de funções apontada pela constatação não procede, uma vez que o Presidente 

da Comissão não participa da seleção. Também compreendemos que sendo a assistência 

estudantil atribuição da DREC, entendemos ser necessário que esta diretoria esteja à 

frente desta atividade, neste caso pelo Departamento de Apoio ao Estudante, que faz parte 

da DREC”. 

Análise da AUDIN: As bolsas oferecidas aos alunos são proveniente de 

recursos públicos, destinados especificamente para a manutenção dos alunos na Instituição 

(rubrica assistência estudantil), e como a quantidade de alunos é maior que o montante de 

recursos disponibilizados pelo governo federal, faz-se necessária uma seleção interna.  Na 

fase de seleção interna deve ser designada uma comissão de seleção composta por 

servidores que não irão acompanhar a execução dessas bolsas e nem efetuar os seus 

pagamentos, garantindo a segregação das funções (seleção, execução/controle e 

pagamento).  Sendo assim, não devem fazer parte da comissão de seleção servidores 

lotados nos setores de execução/controle e de pagamento, como o DAE e o DAP. 

Recomendação: Abster-se de compor comissões de seleção para 

concessão de assistência estudantil com servidores lotados nos setores responsáveis pelo 

acompanhamento e pagamento de bolsas estudantis. 

 

Constatação 8.4. Operacionalização manual da seleção dos candidatos à concessões de 

auxílios estudantis. 

Descrição 

Foi verificado um aumento de recursos públicos destinados ao auxílio estudantil, o que 
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acarretou um aumento na quantidade de bolsas ofertadas aos alunos carentes, bem como 

um aumento significativo de candidatos à essas bolsas, gerando deficiências nos critérios 

objetivos e nos procedimentos de avaliações dos inscritos. 

Manifestação da Unidade:  “Compreendemos a importância da 

informatização e que ela vem se mostrando cada vez maior na Instituição. No entanto, a 

falta de estrutura material e pessoal prejudica sua realização. Apesar disto, a qualidade 

da avaliação objetiva dos processos de forma manual é a mesma, pois se baseia 

prioritariamente na renda per capita do estudante, conforme Art. 5º do Decreto Nº 7.234 

de 19 de Julho de 2010, sendo a ordem de classificação do pleito, quanto à inclusão do 

discente no benefício, de renda crescente, sendo as menores rendas contempladas em 

detrimento das maiores; além do benefício de possuirmos todos os processos físicos 

protocolados. Ressaltamos que entendemos a orientação e apontamentos desta auditoria e 

já estamos buscando maneiras de contornar os obstáculos e alcançar uma maior 

informatização de nossas atividades para os próximos editais de seleção de assistência 

estudantil”. 

Análise da AUDIN: Foi verificado no campus Cuiabá que para cada 

processo seletivo ocorrem milhares de inscrições, causando um excesso de trabalho para o 

setor de protocolo e para a DREC que tem que organizar e encaminhar a documentação 

para a comissão de seleção, e esta avaliar cada processo de forma individual.    A 

informatização de um processo seletivo para concessão de bolsas estudantis no campus 

trará maior eficiência na inscrição, divulgação e pontuação dos alunos candidatos, uma vez 

que além de reduzir a quantidade de atendimentos presenciais na DREC (podendo 

dispensar mais tempo para outras atividades com o mesmo número de estagiários e 

servidores), também pode contribuir com a sustentabilidade na redução de papéis 

utilizados para a inscrição de cada aluno.   Com a informatização é possível inclusive 
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estudar uma forma de receber apenas a documentação comprobatória ( das informações 

prestadas no ato da inscrição “on line”) dos alunos selecionados/aprovados.   

Recomendação 1: Viabilizar, junto à TI do campus, a criação de sistema 

ou banco de dados para seleção dos candidatos à bolsas assistênciais. 

 

Constatação 8.5.  Ausência do controle de frequência dos alunos beneficiados pelo auxílio 

estudantil, em desacordo aos critérios estabelecidos em editais.  

Manifestação da Unidade:  “Existe um controle prévio da frequência 

dos estudantes selecionados. No entanto, há dificuldades em outros setores que 

impossibilitam esse controle de forma integral. Há professores que não lançam as 

presenças e faltas dos discentes até o final do bimestre ou até mesmo do ano letivo. 

Inclusive, no ensino superior, as notas acabam sendo lançadas apenas ao final do 

semestre, devido à estrutura de curso semestral. Desta maneira, não seria possível impor 

quaisquer medidas sobre alunos que possuem frequência abaixo do que é estipulado no 

Edital se existe a possibilidade de que as presenças não foram lançadas pelos professores. 

No entanto, ainda com essas limitações, buscamos fazer esse acompanhamento. 

Entendemos a solicitação e ponderação desta auditoria e estaremos cobrando junto aos 

departamentos acadêmicos a resolução desse impasse, para que possamos efetivar esse 

acompanhamento com plenitude. 

          No mais, este Departamento se coloca à disposição de 

quaisquer questionamentos e possíveis esclarecimentos. Agradecemos os apontamentos e 

ressaltamos que acataremos com as orientações feitas”. 

Análise da AUDIN: Conforme resolução CONSUP 02/2012, no artigo 

6º cita como uma das finalidades da concessão da assistência estudantil é minimizar a 

evasão escolar, e conforme exposto no edital como sendo um dos motivos do cancelamento 

da bolsa a frequência inferior a 75%, é indispensavel que se cumpram o que está 
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determinado, inclusive o artigo 17 da resolução CONSUP 02/2012, que determina que a 

gestão seja feita pelo campus,  existe um programa informatizado para lançamento das 

faltas, e que sua utilização não é discricionária, sendo de obrigação do professor essa 

pratica, a conscientização dos mesmos sobre a importância do lançamento frequente, deve 

ser constante deixando-os ciente das consequências caso isso não ocorra, como por 

exemplo, o cancelamento de uma assistência para um aluno que realmente precisa desse 

auxilio para continuar estudando. 

Recomendação: Criar rotinas de acompanhamentos das faltas dos alunos 

beneficiados com as assistências estudantis. 

 

9 - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO 

Constatação 9.1. Licitação para contratação de serviço de registro fotográfico para 

eventos institucionais do campus, descartando outras opções possíveis/existentes na 

Gestão. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.004016/20

14-71 - suporte para 

organização de eventos 

 

Existe ata de registro de preço para serviço de 

registro fotográfico dos eventos do campus (Lote 4 

item 20 fls 162).  Não houve contratação de tal 

serviço até a data da emissão dessa nota de auditoria. 

O campus possui outras opções como: 

- cargo de jornalista que tem competência para 

registro de imagens; 

- designações de comissões organizadoras de eventos; 

- possibilidades de contratação de estagiários na área 
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de jornalismo. 

Caso não seja possível outras opções, esse serviço 

deve ser devidamente justificado e fundamentado. 

Manifestação da Unidade: “Conforme consta no procedimento 

licitatório, o serviço está devidamente justificado e fundamentado, e deve ser verificado 

ainda: 

- existência de um único servidor que ocupa o cargo de jornalista, e com 

jornada de 30 horas semanais conforme legislação específica do cargo; 

- o estágio é um processo educativo e não laboral, de modo que não deve 

ser utilizado como mão-de-obra conforme consta na Lei Geral de Estágio, sendo que o 

estagiário deve ser acompanhado e orientado por profissional da área, nunca atuando em 

suas atividades educacionais sozinho; 

- Os integrantes das comissões de organização de eventos não possuem 

capacitação e tampouco atribuições para exercer as atividades de registros fotográficos, e 

caso a Administração imponha tais atribuições aos servidores, a mesma incorrerá em 

ilegalidade, conforme as leis específicas dos Planos de Carreiras; 

- Os serviços foram contratados para todo IFMT, no sistema de Registro 

de Preços, por Compras Compartilhadas, de forma que não vincula a efetivação imediata 

da contratação dos serviços, o que ocorrerá somente quando necessário, e nestes casos 

previstos nos devidos processos de formalização da contratação (de empenho), o que não 

ocorreu até a presente data. 

Assim, resta claro que as sugestões da Auditoria não atendem a 

legislação, no caso de estagiários, e tampouco as necessidades do campus, conforme 

consta no Termo de Referência”. 

Análise da AUDIN: A manifestação do Gestor está correta 

demonstrando a impossibilidade de atribuir o registro fotográfico a servidores ou 
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estagiários que não possuem essa competência, mas em relação ao servidor jornalista pode-

se questionar a terceirização desse serviço. São atribuições do cargo de jornalista as 

seguintes atividades, dentre outras: recolher,  redigir,  registrar através  de imagens e  de  

sons, interpretar e  organizar  informações e notícias a serem difundidas, expondo, 

analisando e comentando os acontecimentos.  O Edital de concurso para jornalista 

estabelece que “A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou 

noturno, de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades da Administração, 

observado o regime de trabalho do cargo”.  Sendo assim, é recomendável que o Gestor 

defina uma rotina de trabalho com o jornalista do campus para atender também aos 

eventos, exceto se concluir que as atividades do Jornalista sejam imprescindíveis em um 

mesmo período de trabalho todos os dias da semana no campus. Sendo assim, entendemos 

que a contratação de pessoa física ou jurídica para realizar registros fotográficos nos 

eventos do IFMT pode ser dispensável, adotando-se outras formas de executar tal 

atividade. Caso o gestor entenda o contrário, recomenda-se fundamentar a necessidade da 

contratação para cada evento específico. 

Recomendação: Abster-se de contratar registro fotográfico para os 

eventos oficiais do IFMT, e anexar justificativa aos autos nos casos em que for 

imprescindível essa contratação, devidamente fundamentada e comprovada.  

 

Constatação 9.2. Ausência de normativa interna, do campus, para realização/organização 

de eventos. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.004016/2014

-71 - Suporte para 

Não foi localizada normativa interna do campus 

que trata dos procedimentos padrões para 
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organização de eventos 

 

realização dos eventos (constando por exemplo 

tipos de eventos oficiais, forma de 

organização/planejamento, check lists, etc…). 

Manifestação da Unidade: “A ausência de normativa interna do campus 

para realização/organização de eventos deve-se a não conclusão dos trabalhos da 

comissão designada pela Portaria nº 275/2014, de 04/12/2014, que segue anexada”. 

Análise da AUDIN: A normatização interna dos eventos oficiais  é 

importante em uma Instituição como o IFMT,  padronizando a forma de como e quando 

são realizados e seus procedimentos.  Dessa maneira, o Gestor consegue organizar os seus 

eventos de forma mais eficiente.   Quanto a portaria  de designação de comissão pelo 

Gestor para elaborar tal normatização, não consta o prazo para a conclusão dos trabalhos, o 

qual deve ser delimitado para ter maior eficácia nos resultados esperados. 

Recomendação: Providenciar normativa interna de 

realização/organização de eventos do campus. 

 

 

10 -  ANÁLISE DO EDITAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

11 - CONTRATOS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Constatação 11.1. Ausência de elaboração de termo de referência, em desacordo com o 

artigo 3º, II da Lei nº 10.520/2002, art. 10, V da IN SLTI nº 04/2010 e artigo 14 e seguintes 

da IN MPOG 02/2008. 

Processo n. º Descrição 
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➢ 23194

.023662/2014-37 

 

Contratação de serviço de elaboração de projetos de 

engenharia – Adesão ao Pregão Eletrônico nº 08/2013 

– UASG XX00XX.    

Manifestação da Unidade:  “O Decreto nº 7892/2013, que regulamenta 

o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, não prevê a necessidade de Termo de Referência para a realização de Adesão, visto 

que em seu art. 22 “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”. Assim, verifica-se nos autos a demonstração de 

vantagem através de mapa de apuração de preços, de modo que houve o cumprimento da 

legislação vigente”. 

Análise da AUDIN: O Ofício Circular nº 

33/2011/CGInf/DDR/SETEC/MEC estabelece a necessidade de estudo prévio de 

necessidades, com a finalidade de adequar a infraestrutura física que será edificada aos 

objetivos a serem atingidos pelo uso da edificação. Acrescente-se que, antes de realizada a 

adesão, é necessário definir quais os projetos a serem elaborados, de acordo com o estudo 

prévio de necessidades, e só a partir dessa definição é que se buscará uma ata que se 

adeque às necessidades da instituição. Além disso, o artigo 22 do Decreto 7.892/2013 

estabelece a possibilidade de realização de adesão à ata de registro de preços já existente, 

desde que demonstrada a vantagem. A demonstração de vantagem se dá por meio da 

definição prévia do objeto que será contratado, que deverá ser adequado às necessidades 

levantadas pelo contratante. Apenas após a demonstração dessa definição, que será feita 

por meio do termo de referência, é que se poderá comparar propostas e atas vigentes que 

tratem do mesmo objeto, demonstrando assim a vantagem da contratação. É no TR que se 



    
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 

35 

 
Nota de Auditoria nº 18/2015 
 

demonstra detalhadamente a necessidade da demanda do campus, além de definir o objeto 

que se pretende contratar, o fundamento da contratação, a descrição e os requisitos da 

solução, os elementos para gestão do contrato, a estimativa dos preços, entre outros 

elementos imprescindíveis que justifiquem a contratação. O termo de referência define a 

adequada caracterização do objeto pleiteado pelo IFMT e demonstra sua exata identidade 

com aquele registrado na ata. Consta do Parecer/CONJUR/MTE/nº 134/2010 que:  

A fase inicial de um procedimento de adesão a preços já registrados coincide 

com a fase inicial - interna - de um procedimento licitatório comum. Neste 

sentido, colaciona-se trecho de autorizada doutrina, verbis: 

"Suponhamos a formalização de um processo de aquisição de um objeto (bem 

ou serviços) em que a Administração Pública MOTIVADAMENTE (sic) e 

conforme seu PLANEJAMENTO resolve fazer uma adesão a uma ARP. Os 

procedimentos iniciais da formalização processual, em geral, são os mesmos da 

elaboração de um processo licita tório para registro de preços ou uma licitação 

convencional, mas a seqüência de atos pode variar conforme a estrutura 

organizacional de cada instituição. Porém, como estamos descrevendo um 

roteiro seria esta seqüência dos documentos que entendemos que devam 

constar nos autos de um processo de adesão:  

1. Documento inicial - Como todo processo de aquisição, deverá ser iniciado 

com um documento de solicitação/requisição do objeto, devidamente assinado 

pelo responsável/requisitante contendo as devidas justificativas da sua 

necessidade, conforme o seu planejamento. 

(. .. ) 

2. Projeto Básico - PB ou Termo de Referência - TR: necessidade de descrição 

do objeto - especificação e detalhamento, lembrando que tais documentos 

deverão ser aprovados pela autoridade competente, conforme sua estrutura 

organizacional.” 

Ademais, o artigo 14 da Lei 8.666/93 determina que nenhuma compra 

será feita sem a adequada caracterização de seu objeto. 
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Recomendação: Implementar rotinas e controles a fim de que os 

processos de aquisição de bens e serviços sejam instruídos com todos os documentos 

necessários, especialmente na fase de planejamento.  

 

Constatação 11.2. Ausência de autorização para realização de despesa, nos termos da 

Portaria IFMT 183/2011 e Portaria IFMT 1.291/2015. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.023662/2014-37 

 

Contratação de serviço de elaboração de projetos de 

engenharia – Adesão ao Pregão Eletrônico nº 08/2013 

– UASG XX00XX.    

Manifestação da Unidade:  “O Campus entende que a autorização 

referente a Portaria nº 183/2011 era necessária no caso de realização de licitações, sendo 

que nos casos de licitação já realizadas não seja necessária a autorização do Reitor, visto 

o disposto na Lei nº 11.982/2008: 

Art. 9
o

  Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com 

proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz 

respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. 

Assim, por se tratar de adesão, entendeu-se a dispensa da autorização. 

A Portaria IFMT 1.291/2015 foi emitida somente após a realização da 

despesa, visto o processo ser de 2014 e a portaria de 2015”. 

Análise da AUDIN: A efetividade do sistema de controles internos de 

uma organização pressupõe a rigorosa observância das diretrizes e limites máximos 

estabelecidos para a realização de determinadas operações, também chamados limites de 

alçada. Os limites da delegação de poderes do Reitor já era disciplinada pelo art. 1º, § 2º, 

combinado com art. 1º, I, a, ambos da Portaria 183/2011 IFMT, e que determinava caber 
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ao Reitor, em conjunto com o Diretor Geral do campus, autorizar a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações acima de R$30.000,00.   A  Portaria nº 1.291/2015 aumenta 

o limite de alçada do Diretor Geral para R$ 100.000,00. Ultrapassado este limite, a 

autorização não é de competência do Diretor Geral do campus. O valor estimado da 

contratação analisada é de R$1.428.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil 

reais). As Portarias citadas tratam da delegação de poderes referentes à contratação, 

independentemente da modalidade de licitação ou até mesmo de ausência de processo 

licitatório. Trata-se de constatação reincidente no campus, conforme Relatório de Auditoria 

nº 13/2014, constatação nº 1.5.  

Recomendação 1: Implementar controles que garantam o cumprimento 

dos limites de alçada estabelecidos no IFMT, e a observância do sistema de delegações e 

autorizações existentes, como a Portaria IFMT nº 1.291/2015. 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade em razão da reincidência na 

realização de despesas, sem a devida autorização,  nos termos da Portaria IFMT 183/2011 

e Portaria IFMT 1.291/2015. 

   

Constatação 11.3. Ausência de realização de aditivo ao contrato para fixar a obrigação de 

envio, pela agência de viagem contratada, das faturas emitidas pelas companhias aéreas 

para conferência dos valores efetivos das passagens aéreas, em desacordo com a 

Orientação Normativa SLTI nº 01/2014 e acórdãos TCU nº 1.314/2014-P e 554/2015-P.  

  Processo n. º Descrição 

➢ 23194.014793/2014-23 Participação no Pregão Eletrônico SRP 01/2014 da 

UASG XX81XX, referente à prestação de serviço 

de agenciamento de viagem, compreendendo a 
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reserva, emissão, cancelamento, marcação e 

remarcação e bilhetes de passagens aéreas e 

terrestres.       

Manifestação da Unidade: “ A ORIENTAÇÃO NORMATIVA/SLTI Nº 1, 

DE 20 DE JUNHO DE 2014, assim dispõe: 

I – 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. 

II – os instrumentos convocatórios publicados a partir da vigência desta 

Orientação Normativa deverão prever a disposição contida no item I. 

 Assim, resta claro que os contratos firmados antes da publicação 

da orientação normativa devem seguir o disposto no inciso I, sendo apenas no caso de 

licitações após a publicação da Orientação Normativa o disposto no inciso II. 

 Ressaltamos que neste Campus, na fiscalização do contrato, há 

seguimento do disposto no inciso I”. 

Análise da AUDIN: A Orientação Normativa SLTI/MPOG nº 04, 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. Trata-se de medida que visa o controle do 

valor das passagens emitidas, ainda mais considerando-se que o campus ainda não implementou a utilização 

do cartão de pagamento do governo federal para aquisição de passagens aéreas. 

Recomendação: Providenciar aditivo ao contrato, prevendo a 

apresentação pela contratação das faturas emitidas pelas companhias aéreas referentes às 
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passagens aéreas compradas pelo órgão, apresentação esta que deverá condicionar o 

pagamento das próximas faturas da agência. 

 

Constatação 11.4. Impropriedades referentes ao pagamento de verbas trabalhistas e 

previdenciárias, bem como benefícios dos funcionários terceirizados, em desacordo com o 

artigo 34, § 5º, da IN 02/2008 MPOG, conforme planilhas anexas. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.004057/2009-52:  

Contrato nº 14/2010 - serviços de 

limpeza 

 

Pagamento de salário após o quinto dia útil, em 

desacordo com o art. 459, § 1º do  do Decreto-Lei  

5.452/43 (CLT):  pagamentos ref. ao ano  2015. 

Ausência de comprovante de pagamento de 

salários dos seguintes funcionários, em desacordo 

com o art. 34, § 5º, inciso I, alínea b, item 3, da IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008:  

➢ Nota Fiscal nº 9424 (ref. mês 12/2014): 

A.O.S.; A.M.V.; D.L.C.; E.F.J.; L.C.A.; 

M.R.A.M.; S.C.C.A; S.S.S. 

➢ Nota Fiscal nº 10095 (ref. mês 03/2015): 

A.M.V.; A.P.L.S; D.L.C.; HGO; J.R.G.; 

L.C.A.; M.R.A.M.; P.L.C.A. 

Ausência de comprovante de pagamento de vale-

transporte dos seguintes funcionários, em 

desacordo com o art. 34, § 5º, inciso I, alínea b, 

item 4, da IN SLTI/MPOG nº 02/2008:  

➢ Nota Fiscal nº 10095 (ref. mês 03/2015): 
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A.M.V.; A.P.L.S; B.B.M..; HGO; J.R.G.; 

M.R.A.M.; P.L.C.A. 

➢ 23194.004435/2013-21: 

Contrato nº 09/2013 - serviço de 

vigilância 

 

Ausência de comprovante de pagamento de 

salários dos seguintes funcionários, em desacordo 

com o art. 34, § 5º, inciso I, alínea b, item 3, da IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008:  

➢ Nota Fiscal nº 248 (ref. mês 01/2015): 

A.M.; 

➢ Nota Fiscal nº 261 (ref. mês 02/2015): 

G.M.S.; H.S.R.; 

➢ Nota Fiscal nº 273 (ref. mês 03/2015): 

G.M.S.; H.S.R.; 

➢ Nota Fiscal nº 286 (ref. mês 04/2015): 

C.M.O.; C.J.S.;E.T.F.; J.N.A.O.; W.M. 

(FLS 03-09); 

➢ Pagamento de salário após o quinto dia 

útil, em desacordo com o art. 459, § 1º do  

do Decreto-Lei  5.452/43 (CLT):  

pagamentos ref. ao ano  2015. 

Ausência de comprovante de pagamento de auxílio 

alimentação dos seguintes funcionários, em 

desacordo com o art. 34, § 5º, inciso I, alínea d, da 

IN SLTI/MPOG nº 02/2008: 

➢ Nota Fiscal nº 248 (ref. mês 01/2015):  

A.O.; A.R.M.P.; 

E.A.O.;G.M.S.;J.O.B.;J.A.P.B.;M.B.R.;M.
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A.E.S.;P.S.A.; 

➢ Nota Fiscal nº 261 (ref. mês 02/2015):  

A.O.; A.R.M.P.; 

E.A.O.;G.M.S.;J.O.B.;J.A.P.B.;M.B.R.;M.

A.E.S.;P.S.A.; 

➢ Nota Fiscal nº 273 (ref. mês 03/2015):  

A.O.; A.R.M.P.; 

E.A.O.;G.M.S.;J.O.B.;J.A.P.B.;M.B.R.;M.

A.E.S.;P.S.A.; (fls 02-08) 

➢ Nota Fiscal nº 286 (ref. mês 04/2015):  

E.A.O.; J.O.B.;J.A.P.B.;J.F.N.;J.P.G.S.; 

M.B.R.;M.A.E.S.; P.S.A.; (fls 03-09). 

➢ Folha de frequência mensal coletiva dos 

funcionários, ao invés de usar folha 

individual, sem identificação e dados dos 

funcionários previamente definidos na 

referida folha. 

➢ Ausência de adicional noturno no holerite 

(fls 7) do mês ref. 04/2015, da funcionária 

G.A.G.A. sendo que a escala do mesmo 

está no período noturno; 

➢ Pagamento de salário após o quinto dia 

útil, em desacordo com o art. 459, § 1º do  

do Decreto-Lei  5.452/43 (CLT):  

pagamentos ref. mês 12/2014, NF. 391. 

➢ 23194.003507/2015-85: NF 
Pagamentos dos funcionários referente mês 
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261 - serviço de vigilância 01/2015, pagos em 06/02/2015, no valor de R$ 

921,64.  Sendo que de acordo com a CCT 2015 a 

partir de 01/01/2015 o valor é de R$ 986,15: 

J.F.N.; D.S.A; J.A.P.B; M.V.S; M.B.R; C.J.S; 

J.P.G.S; A.D.S; C.M.O; J.A.C; G.A.C; A.O; 

J.O.B; E.A.B; J.N.A.O; E.A.T; E.T.F;P.S.A. 

➢ 23194.006

482/2015-71: 

 NF 273  - serviço de vigilância 

Pagamentos dos funcionários referente mês 

02/2015, pagos em 06/03/2015, no valor de R$ 

921,64.  Sendo que de acordo com a CCT 2015 a 

partir de 01/01/2015 o valor é de R$ 986,15: 

C.J.S; J.P.G.S; A.D.S; C.M.O; J.A.C; G.A.C; 

A.O; J.O.B; E.A.B; J.N.A.O; E.A.T; E.T.F; 

P.S.A.; W.M. 

➢ 23194.001

1350/2015-61: 

 NF 286  - serviço de vigilância 

Pagamento do funcionário referente mês 03/2015, 

pagos em 16/04/2015, no valor de R$ 921,64.  

Sendo que de acordo com a CCT 2015 a partir de 

01/01/2015 o valor é de R$ 986,15: 

A.O;  

Manifestação da Unidade:  “I - Contratos nº14/2010/Norte 

Sul(Limpeza) 

- O Contratos nº14/2010/Norte Sul(Limpeza) extingui-se, por lapso 

temporal, em 30.07.2015; 

- O fiscal desse contrato, no período, encontra-se afastado sob licença 

médica, contudo informamos que tão logo ele retorne às atividades, haverá a análise de 

cada item e encaminharemos a justificativa; 
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- Entretanto, após análise do processo nº 23194.000034.2015-64(NF 

9424), observou-se que: 

a) os funcionários ( A.M.V / M.R.A.M / S.C.C.A) foram  substitutos de 

alguns dias; 

b) Não foi encontrado no processo a folha de ponto de funcionários , os 

apontados pela auditoria - ( A.O.S / D.L.C / E.F.J / S..C.C.A); 

c) Quanto a ausência de comprovante de pagamento das funcionárias( 

L.C.A e S.S.S) será solicitado ao setor de gestão de contratos para que seja enviado uma 

notificação a empresa para apresentação dos mesmos; 

- Após análise do processo nº 23194.009992.2015-09.2015-

64(NF10095), observou-se que: 

a) os funcionários ( A.M.V / A.P.L.S / J.R.G / M.R.A.M / PL.C.A) foram  

substitutos de alguns dias; 

b) O comprovante de pagamento da funcionária - B.B.M – está no 

processo nas fls.43; 

- Não foi encontrado no processo a folha de ponto do funcionário, o 

apontado pela auditoria ( H.G.O); 

 II - Contrato nº09/2013/Top Vip Segurança(Vigilância); 

- O então fiscal desse contrato está em greve no presente momento, não 

sendo possível sua convocação para manifestação, contudo tão logo ele retorne às 

atividades, haverá a análise de cada item e encaminharemos a justificativa; 

 - Quanto aos apontamentos desse contrato, será solicitado ao setor de 

gestão de contratos para que seja enviado uma notificação a empresa para que esta 

apresente a regularização das falhas da fiscalização. 

  A fiscalização do Contrato nº09/2013/Top Vip 

Segurança/Vigilância está sendo exercida por outro servidor, desde o mês de maio/2015, 
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devido a mudança do então fiscal para outro setor que ainda não foi capacitado para tal 

atribuição. Foi programada capacitação de gestão e fiscalização de contrato, entretanto a 

capacitação foi cancelada por motivos alheios a este campus, conforme pode ser 

comprovado nos e-mails em anexo. “ 

Análise da AUDIN:  

Processo 23194.004057/2009-52 e 23194.004435/2013-21: É dever da 

Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento das 

disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o 

disposto no art. 67 da Lei no 8.666/1993. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 02/2008 do 

Ministério do Planejamento, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de 

serviços, continuados ou não, orienta no § 5º do art. 34 que na fiscalização do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as 

seguintes comprovações: 

“I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas: 

c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro 

de 2013) 

... 

3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 

bancários; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

... 
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Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado 

às Unidades que “fiscalizem os contratos de prestação de serviços, em especial no que diz 

respeito à regularidade fiscal e a obrigatoriedade de a contratada arcar com todas as 

despesas decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo 

constar, ainda, dos respectivos processos de pagamento, os comprovantes de recolhimento 

dos correspondentes encargos sociais (INSS e FGTS), de modo a evitar a 

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

Com relação à comprovação de pagamento de salários por meio de 

depósito bancário, comprovado o atraso no pagamento, deverá adotar providências nos 

termos do art. 34-A da IN MPOG 02/2008, que determina que o descumprimento das 

obrigações trabalhistas poderá ensejar a rescisão contratual, podendo a Administração 

conceder prazo para a regularização dos pagamentos quando não identificar má-fé ou 

incapacidade da empresa. 

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

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

fazê-lo por folha coletiva deve atentar para que no documento conste a identificação de 

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

conferidas e assinadas pelo encarregado ou chefe da contratada. 

Processos n.º 23194.003507/2015-85, 23194.006482/2015-71, 23194.0011350/2015-61: 

A Convenção Coletiva de Trabalho deve ser respeitada pela contratada, e uma vez que a 

CCT 2015 está vigente desde janeiro/2015, os funcionários devem efetuar o reajuste aos 

seus funcionários, além de pagar a diferença da remuneração dos meses de janeiro, 

fevereiro e março/2015. 

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

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

02/2008: obrigatoriedade de garantia (art. 19, XIX, “b”, 4) e disposição que caracterize o 
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descumprimento de obrigações trabalhistas como falta grave, sujeita à rescisão contratual 

(art. 19, XXVI). 

Recomendação 2: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas. 

Recomendação 3: Notificar a contratada para que proceda à 

regularização do cumprimento das obrigações trabalhistas em prazo determinado, 

imediatamente após a identificação das irregularidades no cumprimento de tais obrigações, 

quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa. 

Recomendação 4: Notificar a contratada para que proceda à 

regularização da remuneração dos funcionários, com base na CCT 2015, bem como pagar 

a diferença dos meses de janeiro, fevereiro e março/2015. 

Recomendação 5: Notificar a contratada para que proceda à 

regularização do pagamento de adicional noturno à funcionária G.A.G.A., referente ao Mês 

de abril/2015. 

 

Constatação 11.5. Ausência de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista (FGTS, 

INSS, RECEITA FEDERAL, CNDT, GFIP), em desacordo com o art. 27, IV da lei 

8.666/93.       

Processo n. º Descrição 

➢ 23194.004057/2009-52  Pagamentos referentes ao Contrato nº 14/2010 - 

serviços de limpeza. 

➢ 23194.003829.2015-11 

 

Pagamentos referente à aquisição de impressora 

multifuncional, participante do PE 05/2014, UG 

158144. 
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Manifestação da Unidade: “Informamos que para a realização dos 

pagamentos, há consulta ao SICAFI para verificação da regularidade fiscal, quando não 

apresentada pela contratada, e no caso de não possibilidade de comprovação da 

regularidade a empresa é notificada a apresentar a documentação”. 

Análise da AUDIN: Processo nº 23194.004057/2009-52: O artigo 55, 

XIII, da Lei 8.666/93, estabelece que são cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. A Cláusula Quarta, item “y”, do Contrato nº 03/2010, e 

Cláusula Quarta, item “cc”, do Contrato nº 01/2010, estabelecem tal obrigação. 

O artigo 34, § 5º, I, “b”, da IN MPOG 02/2008, com redação alterada 

pela IN MPOG nº 06, de 23/12/2013, estabelece que: 

§ 5º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 

nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, 

exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

I -no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho –

CLT:(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

(...) 

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao 

setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for 

possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores –SICAF:(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro 

de 2013) 
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1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;(Incluído pela 

Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

3. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;(Incluído pela Instrução 

Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

4. Certidão de Regularidade do FGTS –CRF; e (Incluído pela Instrução 

Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

5.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT; 

Mesmo anteriormente à vigência da IN 06/2013, o artigo 34-A da IN 

02/2008 já dispunha que a não manutenção das condições de habilitação é causa para a 

rescisão do contrato, demonstrando, assim, a necessidade de demonstrar a manutenção de 

tais condições. A manifestação do Gestor não elide a constatação, uma vez que não 

constam as certidões da empresa nos Processos 23188.000142/2010-10 e 

23194.003829.2015-11, e também não constam certidões de regularidade previdenciária e 

FGTS da empresa no Processo 23188.000102/2010-60 A constatação será mantida para 

verificação nos processos futuros. 

Recomendação: Adotar rotinas e checklists para fiscalização dos 

contratos, incluindo a verificação da manutenção das condições de habilitação. 

Constatação 11.6. Realização de despesa sem prévio empenho, contrariando o art. 60 da 

Lei n.º 4.320/64.   

Processo n. º Descrição 

➢ 23188.001986/2015-84 
Solicitação de pagamento de fiscais não servidores em 

processo seletivo efetuado em 26/01/2015 (fls 01) e 
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Nota de Empenho emitida em 16/03/2015. 

➢ 23194.018954.2

014-58 

Processo de pagamento de bolsa a colaborador do 

programa Pronatec. Foi realizado pagamento dos 

serviços prestados em junho de 2014 com empenho de 

julho (2014NE000066), configurando despesa sem 

prévio empenho. 

➢ 23194.018954.2

014-58 

Processo de pagamento de bolsa a colaborador do 

programa Pronatec. Foi realizado pagamento dos 

serviços prestados em junho de 2014 com empenho de 

julho (2014NE000065), configurando despesa sem 

prévio empenho. 

Manifestação da Unidade:  “1- Informamos, que como consta nos 

autos, os empenhos de pagamento de fiscais foram realizados de acordo com a 

determinação do Reitor do IFMT, e repasse de recursos orçamentários, conforme notas de 

créditos informadas nos processos. 

Assim, encaminhamos a demanda à PROAD da Reitoria para resposta à 

Auditoria Interna. 

2- Como é de conhecimento da sociedade, o Governo Federal no ano de 

2014 criou a política de liberar orçamentário de forma parcelada de 20%, porém o 

Governo não cumpriu nenhum dos seus cronogramas de repasse orçamentário e 

financeiro, em contrapartida as orientações que chegaram para as Coordenações 

Adjuntas através da Coordenação Geral e até mesmo através de reunião do CODIR, era 

que os Campi deveriam conversar com os seus colaboradores no sentido deles não 

abandonarem o programa e não pararem as atividades que já estavam sendo executada. 

Em junho de 2014 o PRONATEC no âmbito do Campus Cuiabá estava executando 5 

turmas na modalidade Técnico/Concomitante, atendendo diariamente quase 100 alunos. O 
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prejuízo da suspensão das atividades naquele momento foi analisado juntamente com a 

Coordenação Geral do PRONATEC e foi de entendimento que o recurso orçamentário 

estava na iminência de chegar, por isso poderíamos continuar com as atividades e quando 

o Governo repassasse o orçamentário variamos os empenhos necessários. Esclarecemos 

ainda que o colaborador J.B. dos S. não desenvolve mais atividades no PRONATEC e que 

o Governo até a presente data não liberou orçamentário suficiente para executarmos o 

programa em sua totalidade, logo sempre ficamos na expectativa de chegada de mais 

orçamentário para não paralisação do PROGRAMA. 

3- In primo loco, esclarecemos que as informações do processo 

apontadas pela AUDIN esta errada, haja vista que a na nota de empenho 2014NE000065 

esta em nome da colaboradora XXXXX e o processo nº 23194.018954.2014-58, faz 

referencia ao pedido de pagamento do colaborador XXXXX.Como é de conhecimento da 

sociedade, o Governo Federal no ano de 2014 criou a política de liberar orçamentário de 

forma parcelada de 20%, porém o Governo não cumpriu nenhum dos seus cronogramas 

de repasse orçamentário e financeiro, em contrapartida as orientações que chegaram para 

as Coordenações Adjuntas através da Coordenação Geral e até mesmo através de reunião 

do CODIR, era que os Campi deveriam conversar com os seus colaboradores no sentido 

deles não abandonarem o programa e não pararem as atividades que já estavam sendo 

executada. Em junho de 2014 o PRONATEC no âmbito do Campus Cuiabá estava 

executando 5 turmas na modalidade Técnico/Concomitante, atendendo diariamente quase 

100 alunos. O prejuízo da suspensão das atividades naquele momento foi analisado 

juntamente com a Coordenação Geral do PRONATEC e foi de entendimento que o recurso 

orçamentário estava na iminência de chegar, por isso poderíamos continuar com as 

atividades e quando o Governo repassasse o orçamentário variamos os empenhos 

necessários. Esclarecemos ainda que a colaboradora M.L.M.B não desenvolve mais 

atividades no PRONATEC e que o Governo até a presente data não liberou orçamentário 

suficiente para executarmos o programa em sua totalidade, logo sempre ficamos na 

expectativa de chegada de mais orçamentário para não paralisação do PROGRAMA”. 
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Análise da AUDIN: No relatório de auditoria n.º 19/2014 desta AUDIN 

emitido em janeiro/2015 ao Departamento de Políticas de Ingressos/Reitoria já havíamos 

constatado essa falha nos processos seletivos, onde manifestamos que “Os recursos 

repassados pela PROAD devem ser previamente empenhados pelo campus, antes da aplicação das 

provas.  Com isso, os colaboradores terão a garantia do compromisso de receberem, além de 

cumprir exigência legal.     Empenhar significa reservar recursos suficientes para cobrir despesa a 

se realizar. Assim, o processo administrativo para contratação de fornecimento de bem, execução 

de obra ou prestação de serviço somente poderá ser efetivado mediante prévio empenho e posterior 

emissão da nota de empenho correspondente. Nesse contexto, importante ressaltar que a Lei n.º 

4.320/64, em seu art. 60, veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, o empenho 

deve anteceder a data da aquisição do bem, execução da obra ou da prestação do serviço. Por 

ocasião da prolação do acórdão nº 599/2007 – Plenário, o Tribunal de Contas recomendou que deve 

ser precedido de prévio empenho, o pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de bens, 

locações, obras e prestação de serviços, efetivado conforme a ordem cronológica das datas das 

respectivas exigências e suportado por disponibilidade orçamentaria comprovada. “Não realize 

despesa sem prévio empenho, por contrariar o disposto no art. 60 da Lei no 4.320/1964”.  Após 

esse relatório a Reitoria informou que nos próximos processos seletivos faria o repasse ao 

campus antes da realização das provas,  porém verificamos que esse procedimento ainda 

não é prática nos campi.  Sendo assim, esta AUDIN estará reiterando a necessidade da 

antecipação desse repasse para a regularização dos pagamentos de não servidores em 

processos seletivos. 

Recomendação 1: Requisitar, junto à PROAD/IFMT, repasse de 

recursos referente à processo seletivo, antes de realização das provas seletivas. 
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Recomendação 2: Efetuar prévio empenho dos recursos a serem usados 

no pagamento de colaboradores em processos seletivos, antes da execução das suas 

atividades. 

 

Constatação 11.7. Ausência de publicação dos boletins de serviço com os atos 

administrativos do Gestor (Janeiro a Junho/2015), em desacordo ao Inciso II, Art. 1º da Lei 

4.965/66. 

Manifestação da Unidade:  “A ausência de publicação dos boletins de 

serviço na página da instituição com os atos administrativos refere-se aos meses de 

Fevereiro a Junho de 2015 em virtude do número reduzido de servidores para tal 

execução, porém as publicações serão regularizadas até o mês de agosto do ano de 2015”. 

Análise da AUDIN: A emissão e publicação dos boletins internos é 

dever do gestor para garantir a transparência dos atos administrativos à sociedade, e deve 

ocorrer no mês subsequente à efetivação dos atos.  São recomendadas as publicações de 

portarias, ordens administrativas, licenças médicas, diárias e programação de férias.   

Recomendação 1: Providenciar as publicações dos boletins de serviços, 

referente aos meses de fevereiro a junho/2015. 

Recomendação 2: Providenciar as publicações dos boletins de serviços, 

referente aos atos administrativos do mês anterior, no mês subsequente.  

 

Constatação 11.8. Deficiência no controle de entrada e saída de veículos no campus pelos 

vigilantes, em desacordo ao item 6.9 do Termo de Referência, anexo ao Contrato n. 

09/2013. 
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Processo n. º Descrição 

➢ 23194.004435/2013-21 e 

demais - serviço de  

vigilância 

Foram verificados veículos sem identificação e 

motoristas sem crachá, não havendo condições 

favoráveis para o vigilante exercer o controle da 

movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e 

restrito, cumprindo as atividades descritas na 

CBO/MTE. 

Manifestação da Unidade:  “A ausência de identificação foi corrigida. 

Quanto a motoristas sem crachá temos a informar que não isto não tem como ter ocorrido. 

Os motoristas do campus são todos servidores, e todos os servidores do campus possuem 

cartão de identificação que são inclusive utilizados para abrir a cancela de acesso ao 

campus. Destacamos que o Campus não dispoe de motoristas terceirizados e efetivamente 

apenas 3 (três) servidores atuando exclusivamente como motoristas, todos possuindo 

identificação”.  

Análise da AUDIN: Na manifestação do campus observamos que não 

ficou claro quando a AUDIN descreveu “motoristas sem crachás”.  No dia da entrevista 

com o vigilante foi percebido que veículos chegam próximo a cancela sem crachá de 

servidor, e acabam dando algumas justificativas para o vigilante comom: é servidor mas 

esqueceu o crachá, não é servidor mas tem compromisso marcado com alguma autoridade 

do campus, é fornecedor de algum produto para entregar no campus, etc..   Também 

verificamos que nesses casos, não há apresentação de nenhuma documento de identificação 

do motorista e nem registro dessa ocorrência.  Essas situações enfraquece o poder do 

vigilante de  controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito, 

cumprindo as atividades descritas na CBO/MTE.   O Gestor deve estudar novos controles 

internos para melhorar o acesso de pessoas dentro de veículos nas dependências do 



    
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 

54 

 
Nota de Auditoria nº 18/2015 
 

campus, visando proporcionar maior segurança aos bens patrimoniais e à comunidade 

interna. 

Recomendação: Adotar controles internos de acesso de pessoas dentro 

de veículos nas dependências do campus.  

 

Constatação 11.9. Divergência entre a contratação da prestação do serviço e a sua efetiva  

execução, em desacordo aos item 6.2 e 6.3 do Termo de Referência, anexo ao Contrato 

09/2013. 

Processo n. º Descrição 

➢ Processos  

23194.006482/2015-71; 

23194.003507/2015-85; 

23194.000519/2015-58; 

23194.011350/2015-61 - serviço 

de vigilância 

O valor mensal do contrato é de R$36.141,62, 

referente a 3 postos diurnos e 4 postos noturnos, 

sendo armados no período noturno e nos finais de 

semana. Constam pagamentos mensais no valor de 

R$36.141,62, conforme NF 248, 261, 273,286, porém 

durante visita in loco ao campus foi constatada apenas 

a prestação do serviço de vigilância desarmada.   

Manifestação da Unidade:  “No início do mês março ocorreu um roubo 

no Campus onde levaram as armas dos vigilantes. O que demonstra que os prestadores 

utilizavam armas naquele momento. A empresa contratada apresentou a guia de 

transporte das novas armas com data de 30 de março de 2015, armas que, segundo 

informação da empresa, ficam armazenadas em cofre no próprio campus sendo orientado 

aos vigilantes que elas sejam utilizadas quando a instituição esteja fechada sem alunos e 

funcionários”.   

Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do Gestor, de que as armas 

existem e ficam guardadas para uso apenas quando não há servidores e alunos no campus, 
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ficou claro para os membros desta Auditoria Interna que os vigilantes não tem portado 

essas armas no período noturno.  A escolha de portar arma, e em que horários, deve ser do 

contratante, uma vez que onera o contrato de vigilância. O Gestor para iniciar processo 

licitatório de serviço de vigilância realiza um estudo da necessidade do campus e conclui 

pela segurança desarmada e/ou armada.  Entretanto, os vigilantes que prestam serviço no 

campus Cuiabá não estão portando tais armas nos horários definidos pela contratante, seja 

pelo receio de já terem sido assaltados ou por desconhecerem a determinação que podem 

pegá-las no “cofre localizado no campus”.  Sendo assim, o fiscal de contrato deve exigir 

dos vigilantes o uso da arma nos horários definidos, ou glozar os dias em que não tiverem 

acesso às mesmas. 

Recomendação 1: Melhorar a fiscalização dos serviços de vigilância no 

campus.  

Recomendação 2: Exigir da contratada que oriente os vigilantes sobre a 

localização das armas e em que situações e horários as portarem. 

 

Constatação 11.10. 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 

➢ 23194.002695/2015-24

  

Fornecimento de Energia Elétrica. Pagamento de 

multas no valor de R$ 10,38, relativas ao período 
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01/2015, conf. documento constante na fl. 02. 

➢ 23194.003390/2015-30 
Pregão 20/2011. Contratação de serviços de Telefonia 

e Internet. Pagamento de multas no valor de R$ 314,59 

relativas ao documentos constantes nas fls. 02/03. 

➢ 23194.006414/2015-11 
Pregão 20/2011. Contratação de serviços de Telefonia 

e Internet. Pagamento de multas no valor de R$ 213,76 

relativas ao documentos constantes nas fls. 02/03. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme pode ser verificado no SIAFI, o 

repasse de recursos financeiros ao Campus é realizado pela Reitoria do IFMT, de modo 

que este Campus realiza o empenho, e quando as faturas são atestadas há a liquidação e 

solicitação de recursos financeiros, ficando a efetivação do pagamento pendente do 

repasse. 

Pode ser verificado no SIAFI os constantes atrasos no repasse dos 

recursos financeiros, o que ocasionou atraso na efetivação do pagamento e multas. Nestes 

casos, resta claro que não cabe ao Campus a justificativa dos atrasos, visto que os 

procedimentos que cabem ao campus são executados. 

Esclarece-se ainda que a setorial contábil do IFMT compreende a 

reitoria, de modo que aquela unidade é a competente a esclarecer os atrasos nos repasses 

financeiros”. 

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 11.11. Fragilidade nos controles internos destinados a fiscalizar e 

acompanhar o consumo dos beneficiários do programa bolsa alimentação, atendidos 

através do contrato n.º 004/2011. 

Processo n. º Descrição 

➢ 23194

.009897/2010-92  

 

Contrato n.º 004/2011 - concessão de espaço físico 

para exploração comercial do refeitório com 

fornecimento de alimentação aos alunos beneficiários 

do programa bolsa de alimentação. A concessionária 

dispõe de controles manuais, o que fragiliza o controle 

e a conferência do consumo por aluno atendido. 

Manifestação da Unidade: “O controle do consumo dos beneficiários do 

programa auxílio alimentação é feito antes da refeição, durante a impressão das 

marcações com o valor que o mesmo consumiu. Estas marcações são etiquetas, 

registradas através da balança digital localizada no refeitório, que posteriormente são 

enviadas ao fiscal de contrato para a análise de frequência e consumo dos usuários. 
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           A fiscalização é feita de forma eficiente, buscando otimizar o 

processo através do controle de frequência, onde os alunos assinam a sua respectiva lista 

com o valor consumido”. 

 Análise da AUDIN: Apesar da manifestação do Campus e do controle 

do consumo efetuado pelo fiscal do contrato, destacamos que este é feito de forma manual. 

Nos últimos anos, houve um aumento da quantidade de auxílios disponibilizados para os 

alunos do Campus, o que fragiliza o controle do consumo feito pela fiscalização do 

contrato. No exercício da função administrativa de controle, portanto, a gestão deve se 

assegurar de que a existência de erros e riscos potenciais devem ser devidamente 

controlados e monitorados, atuando de forma preventiva, concomitante ou corretiva. Nesse 

sentido, a gestão poderá buscar junto a concessionária uma forma de sistematizar o 

controle para o consumo dos beneficiados com o auxílio para dar maior agilidade e 

transparência na sua fiscalização. 

Recomendação: Buscar a informatização dos controles de consumo do 

refeitório, principalmente dos beneficiados com auxílios financeiros. 

 

12 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE ALMOXARIFADO 

Constatação 12.1. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMA ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe o item 2.2 dos 

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme informado pelo Coordenador de 

Almoxarifado na visita in loco, estamos realizando o saneamento da questão para 

regularização com o retorno da greve dos servidores do IFMT”. 

Análise da AUDIN:  O setor de Contabilidade deverá promover o 

acompanhamento mensal das movimentações de materiais nos almoxarifados da Unidade. 

Para tanto o responsável pelo setor de almoxarifado deverá encaminhar à Contabilidade em 
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que a UG esteja jurisdicionada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de 

referência, os relatórios mensais de movimentação de estoque - RMA para que procedam o 

ajuste dos saldos de estoque.   

Recomendação 1: Encaminhar o RMA para contabilidade até o 5º útil 

do mês subsequente a movimentação.   

 

Constatação 12.2. Ausência de Inventário anual em desacordo com o item 8 e 8.1, alínea 

a, da IN SEDAP 205/88. 

Manifestação da Unidade: “De acordo com informações da 

Coordenação de Patrimônio, informamos que estão sendo realizados os trabalhos para o 

atendimento à legislação no que tange a este item. 

Justificamos que a falta de servidores técnico-administrativos, assim 

como as constantes mudanças dos sistemas de gestão administrativo tem atrasado a 

conclusão dos trabalhos, porém o Campus está efetivando esforços para a realização do 

inventário”. 

Análise da AUDIN: O item 8 e 8.1 da IN 205/88 da Secretaria de 

Administração Pública - Presidência da República define a obrigatoriedade do Inventário 

físico, que é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos 

almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão. 

A AUDIN fará o monitoramento da constatação através do PPP, visando a aplicação das 

recomendações para seu saneamento. 

Recomendação: Finalizar o Inventário físico do estoque e encaminhar a 

contabilidade para a conciliação contábil. 
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13 - CONSTATAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DE PATRIMÔNIO (INCLUSIVE 

INCORPORAÇÃO, ALIENAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS DO 

PATRIMÔNIO DA UNIDADE) 

Constatação 13.1. Ausência de registros atualizados dos imóveis do campus Cuiabá e 

campus avançado Diamantino  no SPIUNET, em desacordo ao item 3.1.3.1 da Portaria 

Interministerial STN/SPU n. 322/2001. 

Manifestação da Unidade:  “Conforme devido pelo CODIR do IFMT, 

ficou a cargo da PRODIN a realização da avaliação do imóvel deste Campus para sua 

atualização no SPIUNET. Assim, estamos aguardando os trabalhos da PRODIN para o 

registro da atualização”. 

Análise da AUDIN: De acordo com a Portaria Interministerial da 

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

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

contabilização dos imóveis, mantendo a tempestiva compatibilidade entre as informações 

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

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

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

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

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

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

imóveis a cada 02 anos. O Campus deverá acompanhar a finalização do processo pela 

PRODIN, bem como a sua atualização no SPIUNET. 

Recomendação: Atualizar o valor do imóvel do campus no SPIUnet. 
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Constatação 13.2. Não cumprimento de prazo de encaminhamento de RMB ao setor de 

contabilidade para a conciliação dos saldos no SIAFI, conforme dispõe o item 2.2 dos 

procedimentos estabelecidos pela IN STN 12/96. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que estamos realizando 

apuração da situação para sua regularização até o encerrametno do exercício”. 

Análise da AUDIN:  O setor de Contabilidade deverá promover o 

acompanhamento mensal das movimentações de entrada e saída de bens da Unidade. 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. A AUDIN fará o monitoramento da constatação através 

do PPP, visando a aplicação das recomendações para seu saneamento. 

Recomendação 1:  Encaminhar o RMB para contabilidade até o 5º útil 

do mês subsequente a movimentação.   

Recomendação 2: Buscar melhorias no Suap, junto a DGTI e PROAD 

para o efetivo controle e evidenciação do patrimônio do Campus. 

 

Constatação 13.3. Ausência de Inventário anual em desacordo com o item 8 e 8.1, alínea 

a, da IN SEDAP 205/88. 

Manifestação da Unidade:  “De acordo com informações da 

Coordenação de Patrimônio, informamos que estão sendo realizados os trabalhos para o 

atendimento à legislação no que tange a este item. 

Justificamos que a falta de servidores técnico-administrativos, assim 

como as constantes mudanças dos sistemas de gestão administrativo tem atrasado a 
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conclusão dos trabalhos, porém o Campus está efetivando esforços para a realização do 

inventário”. 

Análise da AUDIN: O item 8 e 8.1 da IN 205/88 da Secretaria de 

Administração Pública - Presidência da República define a obrigatoriedade do Inventário 

físico, que é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos 

almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão. 

A AUDIN fará o monitoramento da constatação através do PPP, visando a aplicação das 

recomendações para seu saneamento. 

Recomendação: Finalizar o Inventário físico do patrimônio e 

encaminhar a contabilidade para a conciliação contábil. 

 

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:  “Informamos que nenhum dos servidores da 

área de transporte tem capacitação para utilização do Sistema SUAP, e considerando a 

falta de pessoal técnico-administrativo, há grande dificuldade de realocação de servidor 

para o procedimento, o Campus vai buscar capacitar servidor para que seja efetiva a 

utilização do sistema SUAP/módulo FROTA”. 

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. Ressaltamos que a 
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operacionalização do módulo FROTA é simples e prática, trazendo facilidades para o 

trabalho do servidor responsável. 

Recomendação: Efetivar o devido controle de veículos do campus por 

meio do SUAP - Módulo FROTA. 

 

15 - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL 

NÃO HOUVE CONSTATAÇÃO. 

 

16 - SUSTENTABILIDADE 

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

com a IN nº 10/2012 – SLTI. 

Manifestação da Unidade:  “A ausência de Plano de Gestão e Logística 

Sustentável deve-se a não conclusão dos trabalhos da comissão designada pela Portaria 

nº 34/2013, que segue anexada, e será reconduzida para finalização dos trabalhos e 

apresentação das propostas e posteriormente implementação do plano”. 

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. 
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Recomendação 1: Elaborar Plano de Gestão e Logística Sustentável do 

campus Cuiabá. 

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. 

 

Constatação 16.2. Ausência de coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis do 

campus – Decreto n. 5940/2006. 

Manifestação da Unidade:  “A ausência de coleta seletiva e separação 

de resíduos recicláveis do campus ocorre devido a não conclusão dos trabalhos da 

comissão designada pela Portaria nº 34/2013, que segue anexada, e será  reconduzida 

para finalização dos trabalhos e apresentação de proposta”. 

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 demonstre a efetividade 

de coleta seletiva e separação de resíduos recicláveis do campus. 

 

Recomendação: Informar a esta AUDIN, assim que for efetivada, coleta 

seletiva e separação de resíduos recicláveis do campus. 

  

17 – ÁREA PEDAGÓGICA 

Constatação 17.1. Ausência de informações no PPC conforme Resolução CONSUP/IFMT 

nº 024 de 06 de julho de 2011.  
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Curso Descrição 

➢ Engenharia de 

controle e automação - 

Superior 

 

Ausência da informação na capa do nível e modalidade 

do curso, também ausência das informações de: 

apresentação; perfil institucional; caracterização do 

campus;objetivo especifico; diretrizes; requisitos de 

acesso ao curso; público alvo; inscrição; matrícula; 

transferência; perfil profissional dos egressos do curso.  

No item organização curricular: ausência de 

informação de dias letivos da semana; número de 

alunos por turma e horas de estágio; ausência de 

metodologia; avaliação de competências; sistemas de 

avaliação de curso; plano de melhorias do curso; 

atendimento ao discente; políticas de controle e 

evasão; certificados e diplomas; No item quadro de 

docentes: ausência da informação referente ao tempo 

de experiência, média de alunos por docente e média 

de disciplina por discente. 

➢ Automação Industrial - 

Tecnólogo 

Ausência da informação na capa do nível e modalidade 

do curso, também ausência das informações de: 

Apresentação; perfil institucional; caracterização do 

campus; objetivo específico; diretrizes; requisitos de 

acesso ao curso; público alvo; inscrição; matrícula; 

transferência; No item organização curricular: ausência 

de informação de dias letivos da semana, número de 

alunos por turma e horas de estágio; ausência de 

metodologia; avaliação; avaliação de competências; 

plano de melhorias do curso; atendimento ao discente; 

politicas de controle e evasão; certificados e diplomas; 
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No item quadro de docentes: ausência da informação 

referente ao tempo de experiência, média de alunos por 

docente e média de disciplina por discente. 

Manifestação da Unidade:  “As ausências de informações no PPC 

conforme Resolução CONSUP/IFMT nº 024 de 06 de julho de 2011 indicadas no quadro 

acima não foram implementadas ainda nos cursos mencionados. Todavia, os Núcleos 

Docente Estruturante (NDE) de ambos os cursos já iniciaram os trabalhos de atualização 

do ementário e as adequações indicadas serão implementadas”. 

Análise da AUDIN: A normativa para elaboração dos PPCs do ensino 

superior define a forma e a estrutura desses projetos, que devem ser observados pelo 

campus. Em seu artigo 5º inciso II a VII estabelece o fluxo caso o PCC seja alterado, 

“Após a sua elaboração, o PPC deverá ser socializado para apreciação e possíveis 

retificações ou adaptações” e também em seu artigo 6º, determina que “Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) Superior 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.Analisamos as versões dos 

PPCs do curso de analise e desenvolvimento de sistemas, enviado pela Gestão, verificamos 

que as informações contidas na constatação serão mantidas, visto que a analise tem como 

base a resolução CONSUP 024/2011, deste modo todas informações, suas posições, itens e 

sub itens devem ser iguais a resolução. 

Recomendação: Providenciar atualização e aprovação, junto ao 

CONSUP, dos PCCs dos cursos de Engenharia de controle e automação - Superior e 

Automação Industrial - Tecnólogo. 

 

Constatação 17.2. Ausência de informações no PPC conforme Resolução CONSUP/IFMT 

nº 023 de 06 de julho de 2011. 
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Curso  
                               Descrição  

➢ Agrimensura - Técnico 

Integrado 

Ausência da informação de modalidade na capa; No 

item contra capa, ausência da informação dos pró-

reitores e diretor de ensino da pro reitoria de ensino; 

ausência também de: apresentação; perfil 

institucional; caracterização do campus; objetivo 

especifico; diretrizes; público alvo; inscrição; 

transferência. No item organização curricular: 

ausência de informação quanto a ementa, 

bibliografias básica e complementar, existência de pré 

requisito em cada disciplina, dias letivos, numero de 

alunos por turma, horas de estagio; Ausência de 

fluxograma; Estagio Supervisionado; Metodologia; 

Avaliação; Avaliação de competências; Sistema de 

avaliação de curso; Plano de melhorias do curso; 

Atendimento ao discente; Politica de controle de 

evasão.  No item quadro de docentes, ausência de 

informação quanto ao numero do CPF, regime de 

trabalho, tempo de experiência, media de alunos por 

docente e media de disciplina por descente. 

➢ Guia de turismo - 

Técnico 

Ausência da informação na capa do nível e 

modalidade do curso, também ausência das 

informações de: Apresentação; objetivo especifico; 

público alvo; transferencia.  No item organização 

curricular ausência de informação de carga horaria e 

Horas de estagio; Ausência de fluxograma; Avaliação 

de competências; Sistema de avaliação de curso; 
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Plano de melhorias do curso; Atendimento ao 

discente; Politicas de controle e evasão; Certificados e 

diplomas.  No item Quadro de docentes, ausência da 

informação referente ao numero de CPF,regime de 

trabalho, tempo de experiência, media de alunos por 

docente e media de disciplina por descente; e 

referencias bibliograficas. 

Manifestação da Unidade:  “Informamos que o DACC encaminhou a 

reformulação do projeto pedagógico do curso a Diretoria de Ensino para os devidos 

encaminhamentos a PROEN e que ele está em processo de análise. 

O Curso Técnico de Guia de Turismo está temporariamente suspenso a 

partir de 2015/2. O PPC vigente foi realizado em 2010 e, por isso, não está adequado de 

acordo com as demandas da Auditoria. O planejamento da Coordenação de Turismo 

prevê a atualização deste PPC para a reabertura do Curso. Após o término da greve, será 

convocada uma reunião com a equipe de professores para a solicitação de uma portaria 

de atualização do referido documento”. 

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. Como boa prática, recomenda-se que a suspensão da 
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oferta de curso ocorra após  devidamente autorizada pelo Conselho Superior, uma vez que 

o curso foi aprovado para ser ofertado regularmente (todo semestre ou ano). 

Recomendação 1: Providenciar aprovação dos PCCs atualizados, junto 

ao CONSUP, dos cursos de Agrimensura - Técnico Integrado e Guia de turismo - Técnico. 

Recomendação 2: Comunicar, formalmente, ao CONSUP a intenção de 

suspender a oferta de cursos no campus, e solicitar a emissão de sua autorização para o ato. 

 

Constatação 17.3. Abertura de processo seletivo Curso Superior de Bacharelado em 

Turismo - campus avançado Diamantino - sem a prévia aprovação do PPC  junto ao 

CONSUP, conforme determinado no artigo 11 da Resolução CONSUP  nº 104/2014 

(organização didática). 

Manifestação da Unidade:  “O referido curso está lotado no Campus 

Cel. Octayde Jorge da Silva, em Cuiabá.  

O PPC está no CONSUP desde o início do primeiro semestre de 2015 

para aprovação”. 

Análise da AUDIN: Para que um novo curso possa ser oferecido à 

sociedade, a Instituição deve definir previamente critérios, conteúdos programáticos, 

duração, metodologia. Sendo que essas definições não ocorrer em um edital de seleção, 

mas sim em um projeto político pedagógico (PPC) discutido com a comunidade interna e 

sociedade em geral.  O IFMT tem autorizado processo seletivo apenas com a Resolução do 

CONSUP que trata de funcionmento do curso, sem a existência de um PPC.  A exigência 

do PPC anterior à oferta de novo curso é fundamental para a definição da estrutura desse 

curso, bem como para a duração de sua existência no campus. 
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Recomendação: Abster-se de abrir processo seletivo para novo curso, 

sem a devida aprovação do seu Projeto Pedagógico pelo CONSUP. 

 

Constatação 17.4. Extinção dos cursos do proeja (eletrotécnica e edificações) e guia de 

turismo (técnico) sem a prévia aprovação do CONSUP, conforme artigo 12 da organização 

didática resolução CONSUP nº 104/2014.  

Manifestação da Unidade: “No PDI 2014-2019 não há previsão de 

turmas de cursos Proeja (Edificações e Eletrotécnica). Todavia, existem turmas 

matriculadas em andamento para finalização. 

 O Curso Técnico de Guia de Turismo não foi extinto, apenas 

temporariamente suspenso por motivos de baixa demanda e para readequação do Curso 

às novas demandas”. 

Análise da AUDIN: Conforme PDI 2014-2018 na página 179 estima 

turmas para o curso técnico em edificações proeja de 2016 a 2019 (30 vagas) e curso 

técnico em eletrotécnica proeja 2016 a 2019 (25 vagas) e para o curso de guia de turismo 

2014 a 2019 (35 vagas). Como boa prática, recomenda-se que quando o Gestor do campus 

concluir pela suspensão da oferta de curso, essa ocorra após devidamente autorizada pelo 

Conselho Superior, uma vez que o curso foi aprovado para ser ofertado regularmente (todo 

semestre ou ano), ou seja, não consta na Resolução de funcionamento desses cursos que os 

mesmos serão ofertados por tempo determinado. 

Recomendação 1: Comunicar, formalmente, ao CONSUP a intenção de 

suspender temporariamente a oferta de cursos no campus, e solicitar a sua autorização para 

o ato. 



    
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 

71 

 
Nota de Auditoria nº 18/2015 
 

Recomendação 2: Comunicar, formalmente, ao CONSUP a intenção de 

extinguir a oferta de cursos no campus, e solicitar a sua autorização para o ato. 

 

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 3: Fragilidade na gestão de restos a pagar. 

Causa 4: Fragilidade na gestão de patrimônio e de procedimentos de 

levantamento patrimonial. 

    Causa 5: Fragilidade no controle da execução orçamentária e financeira. 

                Causa 6: Fragilidade no controle e conciliação contábil do almoxarifado. 

Causa 7: Fragilidade na atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos. 

      Causa 8: Fragilidade na aplicação das normativas internas do IFMT e do 

campus. 

    Causa 9 : Fragilidade no controle das bolsas destinadas a assistência 

estudantil e de extensão. 

 

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. 
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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 agosto de 2015. 

Equipe Auditoria Interna (AUDIN): 

Nome Cargo Assinatura 

Edson Jerônimo 

Nobre 

Auditor Chefe  

Renata Bueno 

Contrera 

Coordenadora de Auditoria na Área 

de Obras e Suprimento de Bens e 

Serviços. 

 

Jane Maria 

Delgado 

Auditora  

Marcelo 

Gonçalves 

Ortega 

Auditor  

Tatiane Aguiar 

de Oliveira 

Auditora  

Deuzimar Lira de 

Matos 

Assistente Administração  
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ANEXO I 

AMOSTRAGEM DO CAMPUS CUIABÁ 

2014 

Item Modalidade 

Licitação 

Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 

Processo n.º 

(Analisados) 

CNPJ Favorecido Valor Liquidado 

1 12 23108.039668.2013-5 23194.026736.2014-97 

23108.039668.2013-5 

XX.426.851/0001-

XX 

R$ 7.200,00 

2 8 23194.018694.2014-11 23194.018694.2014-11 XXX.531.761-XX R$ 2.000,00 

3 12 23194.001807.2014-49 23194.001807.2014-49 XX.813.825/0001-

XX 

R$ 14.300,00 
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4 7 23194.018106.2014-49 23194.018106.2014-49 XX.011.295/0002-

XX 

R$ 2.124,00 

5 7 23194.023065.2014-11 23194.023065.2014-11 XX.606.057/0001-

XX 

R$ 3.960,00 

6 8 23194.036933.2014-37 23194.018954.2014-58 

23194.012028.2013-98 

23194.012414.2013-80 

23194.002556.2014-10 

23194.009065.2014-08 

23194.013021.2014-74 

23194.016876.2014-57 

23194.022657.2014-15 

23194.033958.2014-66 

XXX.656.876-XX R$ 1.620,00 

7 12 23914.023662.2014-37 23914.023662.2014-37 XX.948.747/0001-

XX 

R$ 1.325.471,00 

8 8 23194.018129.2014-53 23188.004234.2013-11 

23194.010841.2014-12 

23194.034790.2014-14 

23194.034771.2014-80 

23194.018129.2014-53 

XXX.014.152-XX R$ 3.732,14 

9 8 23194.021460.2014-51 23194.021460.2014-51 XXX.333.264-XX R$ 27.510,00 

10 8 23194.027587.2014-83 23194.027587.2014-83 XXX.125.341-XX R$ 1.500,00 
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  8 23194.027587.2014-83 23194.027587.2014-83 XXX.379.171-XX R$ 2.400,00 

11 7 23194.018608.2014-70 23194.018608.2014-70 XX0009/000XX R$ 230,00 

12 7 23194.021511.2014-44 23194.021508.2014-21 

23194.021511.2014-44 

XX.578.531/0001-

XX 

R$ 3.575,00 

13 

  

  

  

8 23194.017814.2014-62 23194.017814.2014-62 

23194.018814.2014-80 

23194.002151.2014-81 

23194.005906.2014-08 

23194.008894.2014-65 

23194.016568.2014-21 

23194.022262.2014-12 

XXX.581.451-XX R$ 1.300,00 

8 23194.017814.2014-62 23194.017814.2014-62 

23194.002356.2014-67 

23194.005523.2014-21 

23194.009694.2014-20 

23194.016411.2014-04 

23194.018891.2014-30 

23194.022635.2014-47 

23194.025836.2014-04 

23194.030155.2014-50 

XXX.402.431-XX R$ 1.008,00 

8 23194.017814.2014-62 23194.017814.2014-62 

23194.012033.2013-09 

23194.012423.2013-71 

XXX.540.557-XX R$ 1.000,00 
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23194.005830.2014-11 

23194.010209.2014-61 

23194.017157.2014-53 

23194.024467.2014-24 

23194.026735.2014-42 

23194.004268.2014-08 

23194.009661.2014-80 

23194.012477.2013-36 

8 23194.017814.2014-62 23194.017814.2014-62 

23194.002198.2014-45 

23194.013074.2014-95 

23194.016412.2014-41 

23194.018889.2014-61 

23194.022636.2014-91 

23194.025835.2014-51 

23194.030956.2014-15 

23194.001931.2015-95 

XXX.492.161-XX R$ 1.900,00 

  

2015 

Item Modalidade 

Licitação 
Processo n.º 

(Solic. Auditoria) 

Processo n.º 

(Analisados) 

CNPJ Favorecido Valor 

Liquidado 

1 08 23194.002612.2015-05 23194.002612.2015-05 XX83XX R$ 4.800,00 
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08 23194.001571.2015-21 23194.001571.2015-21 

23194.019719.2015-84 

23194.005576.2015-23 

23194.006627.2015-34 

XX83XX R$ 2.789,70 

08 23194.001571.2015-21 23194.011253.2015-79 XX83XX R$ 2.717,10 

08 23194.001571.2015-21 23194.000651.2015-47 

23194.015733.2015-17 

XX83XX R$ 3.250,35 

3 08 23194.005813.2015-56 23194.005813.2015-56 

23194.999897.2010-92 

23194.006246.2011-21 

23194.002145.2011-81 

23194.001065.2012-90 

23194.001367.2012-68 

23194.002721.2013-52 

23194.016935.2014-97 

23194.016936.2014-31 

23194.016290.2015-73 

23194.020217.2015-04 

XX.897.317.0001-

XX 

R$ 95.342,76 

4 

  

08 23188.001986.2015-84 23188.001986.2015-84 XXX.792.301-XX R$ 215,94 

08 23188.001986.2015-84 23188.001986.2015-84 XXX.848.681-XX R$ 215,94 

5 08 23194.036226.2014-28 23194.036226.2014-28 XX83XX R$ 3.750,00 

6 08 23194.005433.2015-11 23194.005433.2015-11   R$ 2.722,95 
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08 23194.008027.2015-19 23194.008027.2015-19 XX05XX R$ 1.157,82 

08 23194.008027.2015-19 23194.008027.2015-19 XX05XX R$ 273,57 

08 23194.008027.2015-19 23194.008027.2015-19 XX05XX R$ 282,00 

8 

  

08 23194.003257.2015-83 23194.013394.2015-26 

23194.021358.2015.36 

23194.003257.2015-83 

XX83XX R$ 10.028,98 

08 23194.003257.2015-83 23194.003300.2015-19 XX83XX R$ 21.704,64 

9 12 23194.004435.2013-21 23194.004435.2013-21 

23194.000519.2015-58 

23194.003507.2015-85 

23194.006482.2015-71 

23194.011350.2015-61 

23194.034728.2014-14 

23194.006730.2015-84 

XX.553.257/0001-

XX 

R$ 108.424,86 

10 12 23194.000844.2015-11 23194.000844.2015-11 

23194.005239.2015-36 

23194.009730.2015-36 

XX.317.783/0001-

XX 

R$ 2.945,49 

11 12 23194.000034.2015-64 23049.004057.2009-52 

23194.002672.2013-58 

23194.008191.2013-56 

23194.008871.2013-70 

XX.116.584/0001-

XX 

R$ 223.566,96 
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23194.011456.2013-01 

23194.011385.2014-10 

23194.003987.2015-84 

23194.014103.2015-17 

23194.000034.2015-64 

23194.002231.2015-18 

23194.005240.2015-61 

23194.009992.2015-09 

23194.014976.2015-20 

23194.019264.2015-05 

12 06 23194.002695.2015-24 23194.002695.2015-24 XX.467.321/0001-

XX 

R$ 145.687,95 

13 12 23194.003585.2015-80 23194.018726.2015-69 

23194.005598.2014-11 

23194.018687.2015-08 

23194.009366.2015-12 

23194.009377.2015-94 

23194.008704.2015-91 

23194.008512.2015-84 

23194.006565.2015-61 

23194.005003.2015-08 

23194.004181.2015-11 

23194.000605.2015-61 

23194.000517.2015-69 

23194.000468.2015-64 

23194.006514.2015-39 

23194.003585.2015-80 

XX.088.541/0001-

XX 

R$ 3.058,20 
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12 23194.003390.2015-30 23194.006414.2015-11 

23194.003390.2015-30 

23194.006293.2015-07 

XX.535.764/0329-

XX 

R$ 25.316,94 

12 23194.003390.2015-30 23194.003390.2015-30 XX.535.764/0329-

XX 

R$ 13.980,69 

15 06 23194.004598.2015-76 23194.004598.2015-76 XX.958.278/0001-

XX 

R$ 24.000,00 

16 12 23188.002698.2014-66 23188.003829.2015-11 

23194.002698.2014-66 

XX.710.871/0001-

XX 

R$ 8.670,00 

17 12 23194.004016.2014-71 23194.004016.2014-71 

23194.007397.2015-21 

23194.013292.2015-19 

XX.752.694/0001-

XX 

R$ 5.148,93 

 


