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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

U N I DA DE  D E A UD IT OR I A I NT ERN A 
 
Salvador, 03 de setembro de 2013. 

 
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA - IFBA 

  

EXERCÍCIO     : 2013 
AÇÃO PAINT    : 02 
UNIDADE       : Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP 
RELATÓRIO Nº  : 001/2013 
 
 
Senhora Coordenadora, 
 

Em atendimento à Ação nº 02 - PAINT/2013, concernente ao 
“Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços 
adquiridos nas diversas modalidades de licitação e sistema de 
pregão, bem como nas contratações diretas”, apresentamos os 
resultados conclusivos dos trabalhos realizados junto à Pró-
Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP. 
 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 
 
Os trabalhos de Auditoria foram realizados a partir da análise in 
loco dos documentos constantes no Processo nº 23278.000106/2012/ 
PROAP, que se refere à contratação de serviço de terraplanagem no 
Campus Santo Amaro, e da análise das informações coletadas por 
meio das manifestações dos gestores em resposta ao Relatório 
Preliminar de Auditoria nº. 001/2013, encaminhado à PROAP em 
31/05/2013. 
 
 
II – METODOLOGIA 
 
O trabalho foi deflagrado com a emissão da Solicitação de 
Auditoria - S.A. nº. 220/2012, de 19/11/2012, pleiteando que o 
processo em comento fosse disponibilizado para averiguação in loco 
nos dias 21, 22 e 23/11/2012, para fins de análise. 
 
Considerando que ao final do dia 22/11/2012 as verificações das 
documentações constantes no processo foram concluídas e os 
respectivos papéis de trabalho foram devidamente levantados, não 
houve necessidade de proceder à análise no dia 23/11/2013. 
 
A partir da análise do processo em comento, foi confeccionado e 
encaminhado à PROAP o Relatório Preliminar de Auditoria nº 
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01/2013, mediante Memorando nº. 024/2013, para apresentação de 
manifestação sobre as constatações e recomendações nele contidas.  
 
Em resposta, a Diretoria de Administração e Planejamento – DGAP 
enviou sua manifestação, por meio dos Memorandos nº. 
218/2013/DGAP/IFBA e nº. 299/2013/DGAP/IFBA. 
 
Com base nas análises e consolidação das informações encaminhadas 
pelo DGAP, foram desenvolvidos os trabalhos conclusivos de 
auditoria, originando, assim, o presente Relatório Final de 
Auditoria. 
 
 
 
III- ANÁLISES EFETUADAS E RESPECTIVAS CONSTATAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

 
CONSTATAÇÃO 1: Não consta, na “Aquisição de Material ou 
Serviço”, à fl. 09, o carimbo de um dos signatários, de acordo 
com o art. 40 do Decreto 93.872/1986, abaixo transcrito: 
 

Art. 40. A assinatura, firma ou rubrica em documentos e 
processos deverá ser seguida da repetição completa do nome do 
signatário e indicação da respectiva função ou cargo, por 
meio de carimbo (...). 

 
Recomendação 1: Que oriente os setores desta Pró-Reitoria 
sobre a necessidade de aposição do respectivo carimbo, após 
assinatura do servidor. 
 

Manifestação do gestor: 
Em resposta ao disposto no Relatório Preliminar nº. 001/2013, 
a Diretoria de Administração e Planejamento – DGAP, por meio 
do Memorando nº. 218/2013/DGAP/IFBA, datado em 04/06/2013, 
informa que foram identificadas as constatações apresentadas e 
que estão atendendo as recomendações sugeridas pela Unidade de 
Auditoria Interna. Em seguida, informa que posteriormente 
encaminharão comprovantes das ações realizadas. 
Em 09/07/2013, por meio do Memorando nº. 299/2013/DGAP/IFBA, a 
DGAP encaminha cópia dos Memorandos nº. 295, 296, 297 e 
298/2013/DGAP/IFBA, com intuito de comprovar as ações 
realizadas. 
Nos Memorandos nº. 295, 296, 279 e 298/2013/DGAP/IFBA, 
encaminhados respectivamente para Departamento de 
Administração (com cópia para Gerência de Administração e 
Coordenação de Serviços Administrativos), Pregoeiro, Gerência 
de Compras e Pró-Reitoria de Desenvolvimento, a DGAP se 
manifesta da seguinte forma: “temos a informar e recomendar as 
constatações que seguem em cópia do referido relatório em 
anexo”. Em seguida, consta: “Cabe destacar a importância no 
atendimento das recomendações apresentadas, evitando assim 
transtornos futuros quanto a formalização dos processos 
licitatórios deste Instituto”.  
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Diante da 
manifestação e dos esforços depreendidos pela DGAP no intuito 
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de acatar as recomendações proferidas por esta Unidade de 
Auditoria Interna, consideramos como atendida a Recomendação 
objeto da Constatação elencada, cuja implementação será alvo 
de acompanhamento por parte desta Unidade de Auditoria 
Interna. 
 
 
 
CONSTATAÇÃO 2: Não consta no Termo de Referência, fl. 10 a fl. 
13, o local e a data de sua elaboração, consoante dita o art. 
22, §1º, da Lei nº. 9.784/1999. 

 
 
 
 

Art. 22 (In omissis): 
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em 
vernáculo, com a data e o local de sua realização e a 
assinatura da autoridade responsável.(grifo nosso) 

 
Recomendação 1: Que oriente os setores desta Pró-Reitoria 
sobre a necessidade de constar nos documentos emitidos, local 
e data de sua confecção. 

 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 

 
 

 
CONSTATAÇÃO 3: Existência de dois documentos denominados 
“Enquadramento do Serviço ou Material”, possuindo folhas com a 
mesma numeração e preenchimentos distintos. 
 

Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de forma 
a evitar a inserção de documentos duplicados nos processos. 
 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 
 

 
CONSTATAÇÃO 4: Nos documentos denominados “Enquadramento do 
Serviço ou Material” deixou de constar: 

a) Preenchimento do item 9; 
b) Data da assinatura nos itens 12, 13, 14 e 15. 
c) Assinatura de um dos signatários nos itens 13 e 15. 
d) Preenchimento do quadro referente aos dados da despesa. 
e) Autorizo para o andamento do Processo. 
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Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de forma 
a evitar a incidência de erros formais no preenchimento dos 
formulários integrantes do processo. 

 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 

 
 
 

CONSTATAÇÃO 5: No item 7.1.4, alínea “b” do Edital, a conta 
“Exigível a Longo Prazo - ELP” consta dentre as fórmulas 
utilizadas para calcular os índices concernentes à capacidade 
econômica-financeira das empresas licitantes. Todavia, com o 
advento da Lei nº. 11.941/2009 houve a revogação da mesma e a 
criação da conta “Passivo Não-Circulante”, conforme abaixo 
transcrito: 

 
Art. 178 (..) 
§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes 
grupos: 
 
a) passivo circulante; 
b) passivo exigível a longo prazo; 
c) resultados de exercícios futuros; 
d) patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas 
de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros e 
lucros ou prejuízos acumulados. 
d) patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas 
de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de 
lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. (Redação 
dada pela Lei nº 11.638,de 2007) 
I - passivo circulante; (Incluído pela Medida Provisória nº 
449, de 2008)  
II - passivo não-circulante; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 449, de 2008) 
III - patrimônio líquido, dividido em capital social, 
reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, 
reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 
acumulados. (Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008) 
 
I – passivo circulante; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009) 
II – passivo não circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, 
de 2009) 
III – patrimônio líquido, dividido em capital social, 
reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, 
reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 
acumulados. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) (negrito 
nosso) 

 
Recomendação 1: Que instrua o(s) Pregoeiro(s) e o(s) 
presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação, a inserir, nos 
próximos editais, a nomenclatura das fórmulas referentes aos 
índices concernentes à capacitação econômica dos licitantes, 
de modo que fique condizente com a legislação em vigor. 



 

   
 

5
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 
 
CONSTATAÇÃO 6: Consta no item 10 do Edital a seguinte fórmula 
para calcular o BDI, tomando como base os percentuais dos seus 
componentes, abaixo indicados: [(1/(1-
IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)-1]x100. De acordo com o 
instrumento convocatório, os referidos componentes, 
substituídos na fórmula apresentada, conduziram a um BDI de 
28% (vinte e oito por cento): 
 IMP = 8,65% 
 ADM = 8,00% 
 DEF = 1,20% 
 RIS = 1,15% 
 LB = 9,00% 
 
Entretanto, substituindo os percentuais acima apresentados na 
fórmula que conduz a composição analítica do BDI, chega-se a 
31,91%, e não a 28%, conforme estabelecido no Edital. O 
equívoco se deu pelo fato do BDI ser, indevidamente, calculado 
pela soma de seus componentes, ao invés de ser substituído na 
fórmula indicada. 
 

Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação, sobre a necessidade de substituir, 
nos próximos editais, os valores constantes no componentes do 
BDI, de forma a conduzir o valor total apresentado através do 
uso da fórmula. 
 

Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 
 
 

CONSTATAÇÃO 7: Constou, equivocadamente, o termo 
“Concorrência” ao invés de “Tomada de Preços” no item 7.6 do 
Edital, à fl. 73. 
 
Recomendação 1: Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a 
estabelecer mecanismo de controle, de forma a evitar falhas 
formais nos futuros editais licitatórios. 
 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
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Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 
 
 
CONSTATAÇÃO 8: O edital não foi rubricado em todas as folhas 
pela autoridade que o expediu, conforme dita o art. 40, § 1º, 
da Lei nº. 8.666/1993, a seguir transcrito: 

 
“Art. 40 (In Omissis) 
§ 1o  O original do edital deverá ser datado, rubricado em 
todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, 
permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se 
cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e 
fornecimento aos interessados.” 

 
Recomendação 1: Que instrua os membros da(s) Comissão(ões) de 
Licitação, a inserir suas rubricas em todas as folhas dos 
editais licitatórios. 
 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 

 
 

CONSTATAÇÃO 9: A Tomada de Preços em análise, publicizada no 
DOU em 22/06/2012, à fl. 113, encontra-se indicando o 
Pregoeiro como autoridade responsável pelo certame, ao invés 
do Presidente da Comissão.  
 
Recomendação 1: Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a 
estabelecer mecanismo de controle, de forma a evitar erros nas 
publicações no DOU. 
 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 
 
 
CONSTATAÇÃO 10: Não foi inserida no processo a cópia de 
documento de identificação da representante da Empresa CRL 
Engenharia Ltda. 
 
Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a inserir em processos futuros, 
cópia de documento de identificação dos representantes de 
todas as empresas participantes do certame. 
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Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 

 
 
 

CONSTATAÇÃO 11: Não foi localizada, no processo, a declaração 
da empresa RCI Construção e Meio Ambiente Ltda, vencedora do 
certame, de que a mesma desenvolverá suas atividades 
obedecendo aos critérios de sustentabilidade ambiental, 
conforme consta no item 7.4 do Edital e na IN SLTI/MPOG nº. 
01/2010. 
 

Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a verificar a entrega, pelos 
licitantes, de todos os documentos de habilitação exigido no 
edital. 
 

Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 

 
 

 
CONSTATAÇÃO 12: O item 7.1.6, alínea “d”, do Edital, consta a 
indicação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, 
adequados e disponíveis para a realização do objeto, como um 
dos requisitos para a Qualificação Técnica dos Licitantes. No 
entanto, a empresa RCI Construção e Meio Ambiente Ltda, 
vencedora do certame, apresentou lista de aparelhamento 
incompatível com o serviço, fl. 275. 
 

Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a proceder correta verificação e 
análise dos documentos de habilitação dos licitantes, a fim de 
constatar a adequação dos mesmos com o objeto licitado. 
 

Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 

Constatação 13: Não constou a data da homologação e da 
adjudicação do certame, fl. 341, conforme dita o art. 22, § 
1º, da Lei nº. 9.784/1999, abaixo transcrito. 
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§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, 
em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a 
assinatura da autoridade responsável. 

 
Recomendação 1: Que passe a inserir nos documentos emitidos a 
data de sua confecção. 
 
Manifestação do gestor: Idem ao constante na “Manifestação do 
gestor” referente à Constatação 1. 
 
Análise da Unidade de Auditoria Interna: Idem ao constante na 
“Análise da Unidade de Auditoria Interna” referente à 
Constatação 1. 
 
 
 

IV- CONCLUSÃO 
 
Diante das documentações apresentadas pela Diretoria de 
Administração e Planejamento - DGAP, face ao Relatório Preliminar 
anteriormente encaminhado, verificou-se que aquela Diretoria 
manifestou sua intenção de atender as recomendações proferidas por 
esta Unidade de Auditoria Interna. 
Entretanto, na referida manifestação, constatou-se que não há 
demonstração da realização de ações corretivas e concretas capazes 
de sanar integralmente as desconformidades detectadas. 
Nesse sentido, concluímos pela conversão do “Relatório Preliminar 
de Auditoria” em “Relatório Final de Auditoria” e ressaltamos a 
necessidade do acompanhamento/monitoramento da implementação das 
recomendações, via “Plano de Providência – 2013”, a fim de se 
observar a efetividade de adoção das medidas sugeridas.     
 
Por todo o exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora 
da Auditoria Interna – IFBA. 
 
 
Salvador, 03 de setembro de 2013. 
 
Sheila Simone Kosminsky Weber  
Auditora  
Matrícula 1833842 
 
 
Em observação aos registros e recomendações formuladas pela 
Auditora, face aos trabalhos de Auditoria aqui mencionados, acolho 
a conclusão expressa no presente Relatório. 
 
Encaminhe-se à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – 
PROAP, com vistas ao seu conhecimento. 
 
 
Salvador, 03 de setembro de 2013. 
 
Marlene Pereira Vilas Boas 
Coordenadora de Auditoria Interna 
Matrícula 0394065 


