
Notas Explicativas 3º Trimestre de 2021  

Instituto Federal da Bahia – IFBA - Campus Barreiras  

Intangível  

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 

atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no 

valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada 

(quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que 

tenham sofrido ao longo de sua vida útil, por redução ao valor recuperável.  

Os bens intangíveis, tais como softwares e patentes, sofrem o processo chamado de 

amortização. Para tanto, faz-se necessário mensurar a vida útil desses bens como definida ou 

indefinida.  

A vida útil definida, por tempo certo, do bem intangível é avaliada de acordo com a 

duração e os benefícios econômicos futuros esperados do bem em favor da entidade, ou outros fatores 

semelhantes que formam essa vida útil.  

A vida útil Indefinida do intangível é quando a base de análise de todos os fatores 

relevantes ressalta que não existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá 

gerar fluxos de caixa líquidos positivos ou fornecer serviços para a unidade. O termo “indefinido não 

significa indeterminado”.  

Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas devem ser revisados 

periodicamente para determinar se os eventos e as circunstâncias continuam a consubstanciar a 

avaliação de vida útil indefinida. Ressaltamos que a última avaliação de softwares com vida útil 

indefinida foi realizada no exercício de 2017.  

Em 30/09/2021, o intangível totalizou R$ 108.319,00 (centro e oito mil, trezentos e 

dezenove reais). A seguir, apresentamos sua composição nos exercícios 2020 e 2021.  

Tabela 1 – Intangível – Composição.  

  30/09/2021 31/12/2020 AH(%) 

Software com Vida Útil Definida  106.069,00 101.745,00 4,25% 

Software com Vida Útil Indefinida  2.250,00 2.250,00 0% 

Amortização Acumulada  -  -  

Redução ao Valor Recuperável de Intangível  -    

Total:  108.319,00 103.995,00 4,16% 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.  

  

Na tabela acima, destaca-se o item software com vida útil definida, na ordem de R$ 

106.069,00 (cento e seis mil e sessenta e nove reais), que representa cerca de 97,92% do total do 

grupo. Desse valor, R$ 101,745,00 (cento e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais), refere-se 
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a um sistema de gestão patrimonial por radiofrequência, adquirido através do Pregão Eletrônico SRP 

26/2013, conforme detalhado na tabela a seguir:  

 

Tabela 2 - Sistema de gestão patrimonial por radiofrequência 

Software com vida útil definida  Valor em R$  

Software módulo de almoxarifado  27.787,50  

Software módulo de patrimônio  27.787,50  

Software módulo REFID  46.170,00  

Total:  101.745,00  

Fonte: SIAFI 2021.  

O referido sistema foi instalado no ano de 2016 e desde então está ocioso, pois não pôde 

ser utilizado pelos setores de Almoxarifado e de Patrimônio, por não atender aos requisitos da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, contrariando as exigências contidas no edital do pregão 

que deu origem a sua aquisição 

Em 2016, assim que constatada a ineficácia do sistema, foi solicitada a notificação do 

fornecedor para que procedesse com as adequações de acordo com o termo de referência do 

referido Pregão. No entanto, Apenas em 03/01/2020, a contabilidade foi cientificada, por meio do 

Processo SEI 23286.000977/2019-91, sobre tentativas fracassadas para notificação do fornecedor e 

sugerindo a constituição de comissão para proceder com a baixa do referido bem. 

Desse modo, a Portaria nº 475, de 30 de janeiro de 2020, da Direção Geral do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA Campus Barreiras, 

designou comissão para analisar o referido software e aplicar o adequado tratamento 

contábil.  Todavia, até o início da suspensão das atividades presenciais no Campus, devido 

à pandemia da COVID-19, as licenças de software referente aos módulos de Almoxarifado, 

Patrimônio e RFID não haviam sido localizadas. Logo, os trabalhos da comissão foram suspensos 

até o retorno das atividades presenciais para a localização do software em comento e posterior 

análise. 

Ressaltamos que mesmo havendo as adequações no sistema em questão, o 

software permanecerá ocioso para a administração, uma vez que a Portaria nº 385/2018, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, tornou obrigatória a utilização 

do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS, como solução tecnológica para a 

gestão dos bens móveis, imóveis e bens em almoxarifado, no âmbito do Governo Federal. 
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Posto isso, consideramos que o ativo intangível do Campus Barreiras está 

superestimado em RS 101.745,00 (cento e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais). 

 

 


