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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

(RAINT)/2019 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Este Relatório foi elaborado conforme determina o art. 17 da Instrução Normativa n° 

09, de 09 de outubro de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria – Geral 

da União e tem como objetivo apresentar as atividades da Auditoria Interna, realizadas 

em função do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), aprovado pelo Conselho 

Superior (CONSUP) deste Instituto, para o exercício de 2019. 

1.1 AUDITORIA INTERNA 

A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (AUDIN/IFBA) é o órgão técnico de controle, que tem como 

finalidade assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão, objetivando a 

eficiência, eficácia e efetividade da Instituição, além de fortalecer a gestão, 

racionalizar as ações de controle e prestar apoio aos Órgãos de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal. 

1.2  COMPOSIÇÃO 

No tocante à estratégia de atuação, a Unidade de Auditoria Interna do IFBA não 

possui divisão, atuando de forma centralizada, mesmo com a lotação de uma das 

auditoras no Campus de Feira de Santana. 

Atualmente, além da  Titular da Unidade de Auditoria Interna (cargo Auditor), a 

referida Unidade possui 3 auditores de carreira e 1 Assistente em Administração, 

conforme Tabela 01 a seguir: 
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Tabela 01: Composição da AUDIN/IFBA 

Servidor Formação Cargo/ Função 

Eliene Pereira de Cerqueira 
Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: MBA em Gestão 
Pública e Responsabilidade Fiscal 

Auditora -Titular da 
AUDIN  

Cássia Regina Almeida dos Santos 
Graduação: Economia 
Pós-graduação: Esp. Planejamento e 
Gestão Governamental 

Auditora 

Gilberto dos Santos Ávila Graduação: Filosofia 
Assistente em 
Administração 

Samantha de Oliveira Kaihara 

Graduação: Ciências Contábeis 

Pós-graduação: Esp. em 
Contabilidade Governamental 

Auditora 

Sheila Simone Kosminsky Weber 
Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: Esp. Auditoria em 
Organizações do Setor Público 

Auditora 

    

 

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA  

REALIZADOS DE ACORDO COM O PAINT/2019 

O PAINT/2019 abrangeu Ações de Auditoria relacionadas aos atos gerenciais, à 

capacitação de servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna e à avaliação da 

legalidade e legitimidade dos atos praticados por este Instituto. No que se refere às 

Ações relativas aos atos gerenciais, foram realizados os seguintes trabalhos: 

   Tabela 02: Ações relativas aos atos gerenciais da AUDIN/IFBA executadas no Exercício 2019 
AÇÃO RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO Nº DESCRIÇÃO 
01 Elaboração do Regimento Interno/Estatuto Equipe de Auditoria 

02 
Acompanhamento do Plano de Providências Permanente – 
PPP – CGU 

Titular da AUDIN  

03 
Participação na elaboração do Relatório de Gestão – 
Exercício 2018 

Titular da AUDIN  

04 
Participação na elaboração de Relatórios de Atividades de 
Auditoria Interna 

Titular da AUDIN  

05 
Acompanhamento das demandas dos Órgãos de Controle 
Interno e Externo (CGU/TCU) 

Titular da AUDIN 

06 Elaboração do RAINT Titular da AUDIN 

07 Elaboração do PAINT Titular da AUDIN 

08 
Elaboração do Plano de Providências da AUDIN - 
Monitoramento das Recomendações emanadas pela Unidade 
de Auditoria Interna 

Equipe de Auditoria 

09 Monitoramento/Recomendações( AUDIN) Titular da AUDIN 

11 Reserva Técnica (Reuniões/Consultas) Titular da AUDIN 

 

No que tange as Ações de Auditoria relativas à capacitação dos servidores lotados na 

Unidade de Auditoria Interna deste IFBA, as mesmas serão apresentadas no item 7 

deste Relatório. 
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Em se tratando das atividades relativas às Ações de avaliação da legalidade e 

legitimidade dos atos praticados por este IFBA, a atuação desta AUDIN abrangeu 4 

Ações, conforme consta na Tabela 03 apresentada abaixo, gerando as Constatações e 

Recomendações, constante nas Tabelas 04 a 12, infradispostas.  

Tabela 03: Ações relativas à avaliação da legalidade e legitimidade dos atos praticados por este IFBA, 

executadas no Exercício 2019 

AÇÃO QUANTIDADE DE 

RELATÓRIOS FINAIS Nº DESCRIÇÃO 
14 Avaliação da Gestão de Riscos do Instituto 01 

16 Processo de Compra/Serviços/Pessoal (Aquisições) 01 

21 
Avaliação dos instrumentos firmados entre o IFBA e as Fundações de 
Apoio 

01 

23 Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos Estudante 01 

TOTAL 13 
*Nota: Foram emitidos 5 Relatórios Técnicos Finais relativos à Ação de nº 14 – Acompanhamento dos Contratos de Locação de  

Mão de Obra – PAINT/2018 no exercício de 2019. 

 

 

 

AÇÃO Nº 16 – PAINT/2019: “Processo de Compra/Serviços/Pessoal”  

 
Tabela 04: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 001/2019 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Ausência 

de observação a alguns 

componentes da Estrutura 

dos Controles Internos da 

Gestão, conforme o 

disposto na Seção III, 

Capítulo II da Instrução 

Normativa Conjunta de nº 

01/2016 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento 

e Gestão e da 

Controladoria - Geral da 

União.  

 

Constatação 1.1: Ausência 

ou inobservância ao fluxo 

de processo padronizado. 

 

Não houve 

 

De acordo com o Despacho nº 

882/2019/PROAP.REI o Gestor 

esclarece: 

1) “Na Constatação 1.1, 

verificamos que: 

1.1) Na letra a, 

observamos, com base 

nas peças contidas no 

processo 

23278.011375/2018-

88, que orocrreu um 

planejamento para a 

realização da 

contratação, pois foi 

elaborado um Edital, 

teve a sua publicação, 

análise de inscritos e 

divulgação/publicação 

dos aprovados; 

verifica-se também que 

conforme contido no 

Item 1.5, do referido 

Edital, já previa-se 

que, na 

impossibilidade da 

oficina ocorrer no 

Campus de Barreiras, 

estaria garantida a 

realização no Campus 

de Salvador. Verifica-

se aí uma estratégia, 

com vistas à efetiva 

realização do evento. 

Conforme justificativa 

da PRPGI, documento 

nº 0854916, contido no 

referido processo. 

Complementando a informação 

acima, temos a destacar, que por 

Considerando a manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, no item a, 

embora o edital preveja a 

execução da oficina em outra 

localidade, o MEMORANDO Nº 

32/2018/PRPGI-DINOV.REI 

comprova que a alteração da data 

da oficina foi motivada pela 

eminência do evento ainda sem 

emprenho em 10/10/2018 e por 

falta de tempo hábil para 

divulgação e abertura das 

inscrições. 

Quanto ao item b, esclarecemos 

que se refere aos outros processos 

citados em “Evidências”, em 

destaque os processos de nº
s
: 

23278.003376/2018-59, 

23278.003127/2018-63, 

23278.004339/2018-68, 

23278.014973/2018-17, 

23278.007795/2018-60, 

23278.007798/2018-01, 

23278.008920/2018-59 e 

23278.008970/2018-36. 

Em relação ao item c da 

constatação 1.1, o processo SEI 

n° 23278.006104/2018-19 não foi 

disponibilizado para esta Unidade 

de Auditoria Interna analisar. 

Constatou-se também a ausência 

do formulário de solicitação do 

serviço com a aprovação do 

Ordenador de Despesa no 

processo SEI nº 

23278.016896/2018-21. 

Recomendação 1.1: Que o 

Gestor crie mecanismos de 

conscientização e controle 

no sentido de promover a 

observância aos 

normativos vigentes quanto 

ao adequado fluxo do 

processo de aquisição de 

serviços. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

parte da administração, foram as 

etapas necessárias para a 

correta formalização do 

processo, inclusive norteado pelo 

Check List, modelo AGU.  

Quanto ao plenjamento do 

evento, caso ainda exista alguma 

dúvida, pode ser esclarecida pelo 

setor solicitante. 

1.2) Na letra b não conseguimos 

identificar o Constatado, pois o 

Ordenador de Despesas autoriza 

a contratação em 03.10.2019, 

através do documento nº 

0843687, data esta um dia após 

o preenchimento do Formulário 

de Serviço Por Tarefa, que foi 

em 02.10.2019, aonde verifica-se 

que o valor a ser pago é de 

R$1.800,00, valor este contido 

em Nota de Empenho, datado de 

31.10.2018. A Nota Fiscal do 

Serviço, de nº 50385, emitida em 

13.12.2018 e atestada em 

17.12.2018. Cabe ressaltar, que 

de acordo com informações 

dadas pelo Departamento de 

Inovação, a referida oficina 

ocorreu em 12.12.2019, ou seja 

após a autorização do Sr. Reitor, 

bem como da data de emissão do 

respectivo empenho. Caso seja 

necessária a comprovação da 

realização da Oficina, sugerimos 

solicitar do DINOV/PRPGI. 

1.3) Na letra C, temos a informar 

que o processo auditado faz 

parte dos processos incicais, 

todos apensados, sendo estes: 

23278.006104/2018-19 e 

23278.014648/2018-46, que teve 

como objeto a aprovação do 

orçamento a ser executado pelo 

PROSEL 2019. Identificamos 

que o equívico realizado foi não 

apensar o processo de nº 

23278.016896/2018-21, aos 

informados anteriorimente.”. 

 

Constatação 02:  Despesa 

realizada sem prévio 

empenho. 

 

 

 

Não houve 

 

De acordo com o Despacho nº 

882/2019/PROAP.REI o Gestor 

esclarece: 

“2) Cosntatação 2, verificamos 

que: 

2.1) Os processos de nº 

23278.003376/2018-59, 

23278.003127/2018-63 e 

23278.004339/2018-68, foram 

formalizados pelo Campus de 

Santo Antônio de Jesus e para 

esclarecer os fatos constatados, 

foi gerado pela Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento, o 

processo de nº 

23278.015430/2019-90, que 

segue relacionado para vosso 

conhecimento”. 

Considerando que não foi 

encaminhado o processo de nº 

23278.015430/2019-90 a esta 

Unidade de Auditoria Interna, 

mantemos a constatação apontada 

acima. 

 

Recomendação 2.1: Que o 

Gestor observe a legislação 

vigente quanto à aquisição 

de serviços no sentido de 

não realizar despesas sem 

prévio empenho. 
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AÇÃO Nº 14 – PAINT/2019:  “ Avaliação da Gestão de Risco no Instituto” 

Tabela 05: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 002/2019 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: ausência de 

Política de Gestão de Riscos, 

inviabilizando a construção e 

implementação planejada, 

estruturada e sistematizada de 

modelo de gestão risco no 

Instituto. 

 

Constatação 1.1: ausência de 

definição formal quanto às 

responsabilidades e 

competências  para a condução 

dos trabalhos necessários à 

implementação da gestão de 

riscos. 

 

Constatação 1.2: mapeamento 

incompleto dos processos de 

trabalho, prejudicando a 

visualização das inter-relações 

existentes entre os setores, bem 

como a utilização de método para 

priorização dos processos. 

 

Constatação 1.3: capacitação 

insuficiente para a realização dos 

trabalhos de implementação da 

gestão de riscos. 

 

Constatação 1.4:ausência de 

estabelecimento, no âmbito 

institucional, de metodologias e 

ferramentas para a identificação e 

avaliação dos riscos. 

 

Constatação 1.5: riscos avaliados 

sem determinar a relação do 

impacto versus  probabilidade de 

ocorrência. 

 

Constatação 1.6: fragilidade na 

etapa de respostas aos riscos. 

 

Constatação 1.7: ausência de 

mecanismos de comunicação e 

monitoramento dos riscos. 

      Não houve 

 

De acordo com o Despacho 

nº 136/2020/PROEN.REI, o 

Gestor esclarece: 

 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em 

que boa parte da equipe de 

servidores (as) estava em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias. Adiciona-se 

a esta circunstância, o fato de 

que não houve qualquer 

protocolo de transição de 

gestão no IFBA, o que trouxe 

enormes dificuldades para a 

equipe gestora que doravante 

assume os Cargos de Direção e 

as Funções Administrativas da 

reitoria, em especial. Deste 

modo, a solicitação desta 

auditoria interna nos coloca 

diante de uma demanda com 

questões e providências que 

nos exigirão maior tempo para 

compreensão e 

encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna. 

 

Sabemos que o trabalho da 

Auditoria Interna é 

fundamental para o IFBA, 

especialmente no que tange a 

gestão de riscos. A partir dela, 

vamos definir as 

responsabilidades e as 

competências para condução 

dos trabalhos necessários para 

implementação da gestão de 

riscos. Contudo, dadas as 

condições de transição de 

gestão, combinadas com o fato 

da quantidade de servidores 

(as) em férias neste período, 

solicitamos um prazo 

estendido para o cumprimento 

das ações estabelecidas no 

relatório técnico preliminar de 

Auditoria 002 - Ação 

014/2019”. 

 

Conforme o disposto no 

Despacho nº 

30/2020/PRPGI.REI: 

 

“A gestão nova da PRPGI, 

nomeada pela Reitora recém 

empossada no dia 31 e 

dezembro de 2019, encontra-se 

em fase de transição, conforme 

portaria nº 26 de 02 de janeiro 

de 2020 . Nesse sentido, 

entendemos que o relatório 

solicitado em tela,  só será 

possível de ser emitido, tão 

Considerando os fatos 

administrativos ocorridos no 

período de manifestação dos 

gestores em relação ao Relatório 

Técnico Preliminar de auditoria 

nº002/2019, como: o recesso 

natalino, a posse da nova gestão 

do Instituto Federal da Bahia no 

dia 31 de dezembro de 2019 e o 

fato de boa parte da equipe de 

servidores (as) se encontrarem em 

gozo de férias, além da 

ocorrência do processo de 

transição da Gestão no período; 

Considerando que a emissão do 

Relatório Técnico Final de 

Auditoria tem o objetivo de 

municiar o Gestor com 

recomendações e informações 

que possam contribuir para a 

tomada de decisão em relação à 

implementação da Gestão de 

Riscos no Instituto, converte-se o 

Relatório Técnico Preliminar em 

Relatório Técnico Final nº 

002/2019. 

Importante salientar que a 

incorporação do processo de 

gestão de riscos requer a 

utilização de estratégia, 

organização e planejamento por 

parte da Gestão. Dessa forma, 

sugerimos manuais de referência 

sobre o tema para estudo e 

conhecimento por parte da gestão, 

a título de exemplo, o Manual de 

Gestão de Integridade, Riscos e 

Controles Internos da Gestão 

(antigo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão - MP) e o Referencial 

Básico de Gestão de Riscos do 

TCU (2018), dentre outros. 

De acordo com o Referencial 

Básico (TCU), cujo objetivo é 

prover orientações técnicas aos 

responsáveis pela governança e 

gestão das instituições públicas, 

as organizações que se 

propuseram a implantar o modelo 

de gerenciamento de riscos 

tiveram dificuldades em saber por 

onde deviam começar. Diante 

disso, o referencial menciona os 

passos que foram seguidos por 

diversas organizações na 

implementação da gestão de 

risco.  

A título de informação, o antigo 

Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão - MP 

instituiu, por meio da Portaria nº 

150/2016/MPOG, o Programa de 

Integridade, o qual é constituído 

por quatro pilares:  (1º) ambiente 

de integridade, (2º) gestão de 

Recomendação 1: que o 

Comitê e Alta 

administração atuem com 

vistas a promover a 

estrutura adequada para a 

gestão de riscos no IFBA, 

considerando a necessidade 

de entendimento e 

avaliação do contexto 

interno e externo da 

Organização; 

Recomendação 2: que se 

defina e implante a Política 

de Gestão de Riscos, 

considerando a necessidade 

de constar os incisos I, II e 

III do art. 17 da Instrução 

Normativa Conjunta 

MP/CGU Nº 01/2016 no 

corpo do documento, 

dentre outros: 

2.I - princípios e objetivos 

organizacionais; 

2.II – diretrizes sobre: 

a) como a gestão de riscos 

será integrada ao 

planejamento estratégico, 

aos processos e às políticas 

da organização; 

b) como e com qual 

periodicidade serão 

identificados, avaliados, 

tratados e monitorados os 

riscos; 

c) como será medido o 

desempenho da gestão de 

riscos; 

d) como serão integradas 

as instâncias do órgão ou 

entidade responsáveis pela 

gestão de riscos; 

e) a utilização de 

metodologia e ferramentas 

para o apoio à gestão de 

riscos; e 

f) o desenvolvimento 

contínuo dos agentes 

públicos em gestão de 

riscos; e 

2.III - competências e 

responsabilidades para a 

efetivação da gestão de 

riscos no âmbito do órgão 

ou entidade. 

Recomendação 3: que se 

definam os papéis e os 

responsáveis relacionados 

à Gestão de Riscos; 

Recomendação 4: que se 

proceda à capacitação de 

membros do Comitê 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

logo o processo de transição se 

conclua, dentro das condições 

necessárias, uma vez que a 

antiga gestão não colaborou 

nesse processo. 

 

Não obstante, essa Pró Reitoria 

se coloca à disposição para 

contribuir com  o trabalho da 

Auditoria Interna do IFBA no 

que tange a gestão de riscos. 

Dessa forma, solicitamos um 

prazo maior para conclusão do 

processo de transição e, 

consequentemente, na 

elaboração do relatório 

solicitado”. 

 

integridade, riscos e controles, 

(3º) procedimentos de integridade 

e (4º) a comunicação e o 

monitoramento.    

Dessa maneira, o segundo pilar 

do referido Programa teve o 

objetivo de definir a Política de 

Gestão de Riscos no âmbito do 

MP, com a elaboração de 

metodologia voltada a orientar a 

identificação, a avaliação e a 

adoção de respostas aos eventos 

de riscos dos processos do órgão, 

a partir de um Método de 

Priorização de Processos. Para 

tanto, foi instituído um subcomitê 

de Integridade, riscos e controles.  

Deste modo, a leitura e estudo da 

Metodologia aplicada pelo 

antigo MP, dentre outros 

métodos, bem como do 

Referencial Básico de Gestão de 

Riscos do TCU (2018) se fazem 

indispensáveis, tendo em vista a 

necessidade de se compreender a 

direção tomada pelas 

organizações para a 

implementação da gestão de 

riscos a fim de servir de 

parâmetro para a tomada de 

decisão. 

Por fim, procedeu-se ao 

encerramento da auditoria com a 

elaboração das seguintes 

recomendações que serão 

acompanhadas pela Unidade de 

Auditoria Interna, por meio do 

Plano de Providência 

Permanente-PPP. 

 

Interno e demais   

servidores em  cursos 

voltados para a  Gestão de 

Riscos e Controles 

Internos; 

Recomendação 5: que se 

definam os critérios de 

classificação do risco e 

grau de tolerância a riscos; 

Recomendação 6: que se 

proceda ao mapeamento 

dos processos com vista a 

possibilitar uma visão geral 

do conjunto de atividades 

inter-relacionadas e da 

relação de 

interdependência entre 

Setores e Pró-Reitorias, 

considerando a necessidade 

de: 

I) Utilização de 

metodologia e uso de 

ferramentas e sistema 

específicos e padronizados 

para o mapeamento dos 

processos e; 

II) Realização de método 

especifico para priorização 

e escolha dos processos 

críticos do órgão, a 

exemplo da metodologia 

elaborada e utilizada pelo 

Ministério da Economia; 

Recomendação 7: que se 

proceda à identificação, 

avaliação, análise, 

tratamento e 

monitoramento dos riscos 

críticos; 

Recomendação 8: que se 

definam e implantem 

controle internos para 

tratar riscos críticos; 

Recomendação 9: que se 

estabeleçam rotinas de 

monitoramento e avaliação 

da estrutura de gestão de 

riscos com vista ao seu 

aprimoramento; 

Recomendação 10: que se 

procure solucionar os 

entraves técnicos e 

administrativos entre a 

DGTI e PROAP com o 

objetivo de possibilitar a 

utilização do Sistema 

ÀGHATA como uma 

opção de comunicação e 

monitoramento dos riscos 

institucionais. 

 

 

 

 



9 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

AÇÃO Nº 21 – PAINT/2019: “Avaliação dos instrumentos firmados entre o IFBA e as 

Fundações de Apoio”  

 
Tabela 06: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 003/2019 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Inexistência de 

registro centralizado de projetos. 

 

Não houve Despacho sem número 

emitido em 18/02/2020 (SEI 

1399427v5): 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em 

que boa parte da equipe de 

servidores (as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste 

modo, a solicitação desta 

auditoria interna nos coloca 

diante de uma demanda com 

questões e providências que 

nos exigirão maior tempo para 

compreensão e 

encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna.” 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para 

inteirar-se das questões relativas 

ao Relatório em análise devido as 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

Recomendação 01: Que a 

PROEX implante um único 

sistema informatizado, de 

acesso público na internet, 

que permita acompanham 

Constatação 02: Não 

disponibilização, em sítio oficial, 

de documento que contemple 

todos os projetos/agentes de 

todas as fundações de apoio que 

o IFBA esteja vinculado. 

 

Não houve Despacho sem número 

emitido em 18/02/2020 (SEI 

1399427v5): 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em 

que boa parte da equipe de 

servidores(as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste 

modo, a solicitação desta 

auditoria interna nos coloca 

diante de uma demanda com 

questões e providências que 

nos exigirão maior tempo para 

compreensão e 

encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna.” 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para 

inteirar-se das questões relativas 

ao Relatório em análise devido às 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

Recomendação 02 

: Que a PROEX 

disponibilize, em sítio 

oficial, documento que 

contemple todos os 

projetos/agentes de todas 

as fundações de apoio que 

o IFBA esteja vinculado. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 03: Não foi 

localizado no sítio institucional 

do IFBA: 

 Informações 

institucionais e organizacionais 

que explicitem regras e 

condições do relacionamento 

com suas fundações de apoio; 

 Seleções para 

concessão de bolsas, abrangidos 

seus resultados e valores, de 

forma a atender ao princípio da 

publicidade; 

 Informações sobre 

agentes participantes dos projetos 

executados pela fundação de 

apoio; 

 Metas propostas e 

indicadores de resultado e de 

impacto que permitam avaliar a 

gestão do conjunto de projetos, e 

não de cada um individualmente; 

 Relatórios de 

avaliações de desempenho 

exigidas para instrução do pedido 

de renovação de registro e 

credenciamento, baseadas em 

indicadores e parâmetros 

objetivos, com demonstração dos 

ganhos de eficiência obtidos na 

gestão de projetos realizados 

com a colaboração da fundação 

de apoio; 

 Relatórios das 

fiscalizações realizadas em suas 

fundações de apoio. 

 

Não houve Despacho sem número 

emitido em 

18/02/2020(SEI1399427v5): 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em 

que boa parte da equipe de 

servidores (as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste 

modo, a solicitação desta 

auditoria interna nos coloca 

diante de uma demanda com 

questões e providências que 

nos exigirão maior tempo para 

compreensão e 

encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna”. 

 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para 

inteirar-se das questões relativas 

ao Relatório em análise devido às 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

Recomendação 03: Que a 

PROEX passe a publicar, 

no seu sítio oficial, as 

seguintes informações: 

 

Recomendação 3.1:  
Informações institucionais 

e organizacionais que 

explicitem regras e 

condições do 

relacionamento com suas 

fundações de apoio; 

 

Recomendação 3.2: 

Seleções para concessão de 

bolsas, abrangidos seus 

resultados e valores, de 

forma a atender ao 

princípio da publicidade; 

 

Recomendação 3.3: 
Informações sobre agentes 

participantes dos projetos 

executados pela fundação 

de apoio; 

 

Recomendação 3.4:  

Metas propostas e 

indicadores de resultado e 

de impacto que permitam 

avaliar a gestão do 

conjunto de projetos, e não 

de cada um 

individualmente; 

 

Recomendação 3.5: 

Relatórios de avaliações de 

desempenho exigidas para 

instrução do pedido de 

renovação de registro e 

credenciamento, baseadas 

em indicadores e 

parâmetros objetivos, com 

demonstração dos ganhos 

de eficiência obtidos na 

gestão de projetos 

realizados com a 

colaboração da fundação 

de apoio; 

 

Recomendação 3.6: 

Relatórios das fiscalizações 

realizadas em suas 

fundações de apoio. 

 

Constatação 04: Inexistência dos 

seguintes recursos no site da 

Fundação Politécnica da Bahia 

(FEP/BA): 

 Perguntas e respostas 

mais frequentes da sociedade; 

 Gravação de relatórios, 

Não houve Despacho sem número emitido 

em 18/02/2020 (SEI 

1399427v5): 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para inteirar-

se das questões relativas ao 

Relatório em análise devido às 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

Recomendação 04: Que a 

PROEX instrua a Fundação 

Politécnica da Bahia 

(FEP/BA) a observar os 

seguintes requisitos 

relativos à transparência no 

que concerne aos recursos 

de divulgação de 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não 

proprietários; 

 Ferramenta de pesquisa 

de conteúdo que permita acesso à 

informação de forma objetiva, 

transparente, clara e em linguagem 

de fácil compreensão; 

 Adoção de medidas 

para garantir acessibilidade de 

conteúdo a pessoas com 

deficiência. 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em que 

boa parte da equipe de 

servidores (as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste modo, 

a solicitação desta auditoria 

interna nos coloca diante de 

uma demanda com questões e 

providências que nos exigirão 

maior tempo para compreensão 

e encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna”. 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

informações em seus sítios 

eletrônicos na internet: 

 

Recomendação 4.1: 
Divulgar perguntas e 

respostas mais frequentes da 

sociedade; 

Recomendação 4.2: Gravar 

relatórios, em diversos 

formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não 

proprietários; 

Recomendação 4.3: 
Disponibilizar ferramenta 

de pesquisa de conteúdo que 

permita acesso a informação 

de forma objetiva, 

transparente, clara e em 

linguagem de fácil 

compreensão; 

Recomendação 4.4: Adotar 

medidas para garantir 

acessibilidade de conteúdo a 

pessoas com deficiência. 

Constatação 05: Ausência de 

publicação, no site da Fundação 

Politécnica da Bahia (FEP/BA), 

dos seguintes parâmetros de 

divulgação de projetos executados, 

agentes que deles participem, 

convênios, contratos e demais 

ajustes celebrados, registro das 

despesas e seleções públicas: 

 Disponibilização dessas 

informações na forma de relações, 

listas ou planilhas que 

contemplem a totalidade dos 

projetos, agentes, ajustes, despesas 

e seleções públicas, atendendo aos 

princípios da completude, da 

granularidade e da 

interoperabilidade; 

 Possibilidade de filtrar, 

inclusive mediante pesquisa 

textual, de ordenar e de totalizar as 

relações por parâmetros; 

 Possibilidade de 

gravação de relatórios a partir de 

lista ou relação, em diversos 

formatos eletrônicos, inclusive 

abertos e não proprietários, de 

modo a facilitar a análise das 

informações. 

 

Não houve Despacho sem número emitido 

em 18/02/2020 (SEI 

1399427v5): 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em que 

boa parte da equipe de 

servidores (as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste modo, 

a solicitação desta auditoria 

interna nos coloca diante de 

uma demanda com questões e 

providências que nos exigirão 

maior tempo para compreensão 

e encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna”. 

 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para inteirar-

se das questões relativas ao 

Relatório em análise devido às 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

Recomendação 05: Que a 

PROEX instrua a Fundação 

Politécnica da Bahia 

(FEP/BA) a adotar os 

seguintes parâmetros, no 

que tange à divulgação em 

seu sítio eletrônico dos 

projetos executados, agentes 

que deles participem, 

convênios, contratos e 

demais ajustes celebrados, 

em obediência aos 

requisitos relativos à 

transparência pública: 

Recomendação 5.1: 
Disponibilização dessas 

informações na forma de 

relações, listas ou planilhas 

que contemplem a 

totalidade dos projetos, 

agentes, ajustes, despesas e 

seleções públicas, 

atendendo aos princípios da 

completude, da 

granularidade e da 

interoperabilidade; 

Recomendação 5.2: 
Possibilidade de filtrar, 

inclusive mediante 

pesquisa textual, de ordenar 

e de totalizar as relações por 

parâmetros; 

Recomendação 5.3: 
Possibilidade de gravação 

de relatórios a partir de lista 

ou relação, em diversos 

formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não 

proprietários, de modo a 

facilitar a análise das 

informações. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 06: Inexistência de 

publicação, no site da Fundação 

Politécnica da Bahia (FEP/BA), 

dos seguintes parâmetros de 

divulgação os seguintes requisitos 

da transparência pública: 

 Disponibilização dos 

registros das despesas realizadas 

com recursos públicos, abrangidos 

não apenas os recursos financeiros 

aplicados nos projetos executados, 

mas também toda e qualquer 

receita auferida com utilização de 

recursos humanos e materiais da 

IFES/IF (acórdão 2.731/2008-

Plenário); 

 Publicação das 

principais informações sobre 

seleções públicas e contratações 

diretas para aquisição de bens e 

contratação de obras e serviços, 

com dados sobre o certame e o 

contrato; 

 Acesso à íntegra dos 

processos de seleção pública e 

contratação direta para aquisição 

de bens e a contratação de obras e 

serviços, bem como aos 

respectivos contratos e aditivos; 

 Acesso à íntegra das 

prestações de contas dos 

instrumentos contratuais firmados 

com respaldo na Lei 8.958/1994; 

 Publicação de metas 

propostas e indicadores de 

resultado e de impacto que 

permitam avaliar a gestão do 

conjunto de projetos, e não de 

cada um individualmente; 

 Divulgação dos 

relatórios de gestão anuais; 

 Divulgação de 

relatórios das avaliações de 

desempenho, exigidas para 

instrução do pedido de renovação 

de registro e credenciamento, 

baseadas em indicadores e 

parâmetros objetivos, com 

demonstração de ganhos de 

eficiência obtidos na gestão de 

projetos realizados com a 

colaboração da fundação de apoio; 

 Acesso à íntegra das 

demonstrações contábeis; 

 Publicação dos 

relatórios de fiscalizações, 

auditorias, inspeções e avaliações 

de desempenho a que se tenha 

submetido e das avaliações de 

desempenho a que se submetam; 

 Criação de sistemática 

de classificação da informação 

quanto ao grau de 

confidencialidade e aos prazos de 

sigilo; 

Não houve Despacho sem numero emitido 

em 18/02/2020 (SEI 

1399427v5): 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em que 

boa parte da equipe de 

servidores(as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste modo, 

a solicitação desta auditoria 

interna nos coloca diante de 

uma demanda com questões e 

providências que nos exigirão 

maior tempo para compreensão 

e encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna.” 

 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para inteirar-

se das questões relativas ao 

Relatório em análise devido às 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

Recomendação 06: Que a 

PROEX instrua a Fundação 

Politécnica da Bahia 

(FEP/BA) a adotar os 

seguintes parâmetros, no 

que tange à divulgação em 

seu sítio eletrônico dos 

projetos executados, agentes 

que deles participem, 

convênios, contratos e 

demais ajustes celebrados, 

em obediência aos 

requisitos relativos à 

transparência pública: 

Recomendação 6.1: 

Disponibilizar os registros 

das despesas realizadas com 

recursos públicos, 

abrangidos não apenas os 

recursos financeiros 

aplicados nos projetos 

executados, mas também 

toda e qualquer receita 

auferida com utilização de 

recursos humanos e 

materiais da IFES/IF 

(acórdão 2.731/2008-

Plenário); 

Recomendação 6.2: 

Publicar as principais 

informações sobre seleções 

públicas e contratações 

diretas para aquisição de 

bens e contratação de obras 

e serviços, com dados sobre 

o certame e o contrato; 

Recomendação 6.3: 

Possibilitar o acesso à 

íntegra dos processos de 

seleção pública e 

contratação direta para 

aquisição de bens e a 

contratação de obras e 

serviços, bem como aos 

respectivos contratos e 

aditivos; 

Recomendação 6.4: 

Possibilitar o acesso à 

íntegra das prestações de 

contas dos instrumentos 

contratuais firmados com 

respaldo na Lei 8.958/1994; 

Recomendação 6.5: 

Publicar as metas propostas 

e indicadores de resultado e 

de impacto que permitam 

avaliar a gestão do conjunto 

de projetos, e não de cada 

um individualmente; 

Recomendação 6.6: 

Divulgar os relatórios de 

gestão anuais; 

Recomendação 6.7: 

Divulgar os relatórios das 

avaliações de desempenho, 

exigidas para instrução do 

pedido de renovação de 

registro e credenciamento, 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

 Designação de 

responsável por assegurar o 

cumprimento das normas relativas 

ao acesso a informação. 

 

baseadas em indicadores e 

parâmetros objetivos, com 

demonstração de ganhos de 

eficiência obtidos na gestão 

de projetos realizados com a 

colaboração da fundação de 

apoio; 

Recomendação 6.8: 

Possibilitar o acesso à 

íntegra das demonstrações 

contábeis; 

Recomendação 6.9: 

Publicar os relatórios de 

fiscalizações, auditorias, 

inspeções e avaliações de 

desempenho a que se tenha 

submetido e das avaliações 

de desempenho a que se 

submetam; 

Recomendação 6.10: Criar 

sistemática de classificação 

da informação quanto ao 

grau de confidencialidade e 

aos prazos de sigilo; 

Recomendação 6.11: 

Designar responsável por 

assegurar o cumprimento 

das normas relativas ao 

acesso à informação. 

Constatação 07: Inexistência dos 

seguintes recursos no site da 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Extensão (FAPEX): 

 Perguntas e respostas 

mais frequentes da sociedade; 

 Gravação de relatórios, 

em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não 

proprietários; 

 Ferramenta de pesquisa 

de conteúdo que permita acesso a 

informação de forma objetiva, 

transparente, clara e em linguagem 

de fácil compreensão; 

 Adoção de medidas 

para garantir acessibilidade de 

conteúdo a pessoas com 

deficiência. 

 

Não houve Despacho sem numero emitido 

em 18/02/2020 (SEI 

1399427v5): 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em que 

boa parte da equipe de 

servidores(as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste modo, 

a solicitação desta auditoria 

interna nos coloca diante de 

uma demanda com questões e 

providências que nos exigirão 

maior tempo para compreensão 

e encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna.” 

 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para inteirar-

se das questões relativas ao 

Relatório em análise devido às 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

Recomendação 07: Que a 

PROEX instrua a Fundação 

de Apoio à Pesquisa e à 

Extensão (FAPEX) a 

observar os seguintes 

requisitos relativos à 

transparência no que 

concerne aos recursos de 

divulgação de informações 

em seus sítios eletrônicos na 

internet: 

Recomendação 7.1: 

Divulgar perguntas e 

respostas mais frequentes da 

sociedade; 

Recomendação 7.2: Gravar 

relatórios, em diversos 

formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não 

proprietários; 

Recomendação 7.3: 

Disponibilizar ferramenta 

de pesquisa de conteúdo que 

permita acesso a informação 

de forma objetiva, 

transparente, clara e em 

linguagem de fácil 

compreensão; 

Recomendação 7.4: Adotar 

medidas para garantir 

acessibilidade de conteúdo a 

pessoas com deficiência. 
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___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 08: Ausência de 

publicação, no site da Fundação de 

Apoio à Pesquisa e à Extensão 

(FAPEX), dos seguintes 

parâmetros de divulgação de 

projetos executados, agentes que 

deles participem, convênios, 

contratos e demais ajustes 

celebrados, registro das despesas e 

seleções públicas: 

 Disponibilização dessas 

informações na forma de relações, 

listas ou planilhas que 

contemplem a totalidade dos 

projetos, agentes, ajustes, despesas 

e seleções públicas, atendendo aos 

princípios da completude, da 

granularidade e da 

interoperabilidade; 

 Possibilidade de filtrar, 

inclusive mediante pesquisa 

textual, de ordenar e de totalizar as 

relações por parâmetros; 

 Possibilidade de 

gravação de relatórios a partir de 

lista ou relação, em diversos 

formatos eletrônicos, inclusive 

abertos e não proprietários, de 

modo a facilitar a análise das 

informações. 

 

Não houve Despacho sem numero emitido 

em 18/02/2020 (SEI 

1399427v5): 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em que 

boa parte da equipe de 

servidores(as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste modo, 

a solicitação desta auditoria 

interna nos coloca diante de 

uma demanda com questões e 

providências que nos exigirão 

maior tempo para compreensão 

e encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna.” 

 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para inteirar-

se das questões relativas ao 

Relatório em análise devido às 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

Recomendação 08: Que a 

PROEX instrua a Fundação 

de Apoio à Pesquisa e à 

Extensão (FAPEX) a adotar 

os seguintes parâmetros, no 

que tange à divulgação em 

seu sítio eletrônico dos 

projetos executados, agentes 

que deles participem, 

convênios, contratos e 

demais ajustes celebrados, 

em obediência aos 

requisitos relativos à 

transparência pública: 

Recomendação 8.1: 

Disponibilização dessas 

informações na forma de 

relações, listas ou planilhas 

que contemplem a 

totalidade dos projetos, 

agentes, ajustes, despesas e 

seleções públicas, 

atendendo aos princípios da 

completude, da 

granularidade e da 

interoperabilidade; 

Recomendação 8.2: 

Possibilitar filtro, inclusive 

mediante pesquisa textual, 

de ordenar e de totalizar as 

relações por parâmetros; 

Recomendação 8.3: 

Possibilitar gravação de 

relatórios a partir de lista ou 

relação, em diversos 

formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não 

proprietári os, inclusive 

abertos e não proprietários, 

de modo a facilitar a análise 

das informações. 
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Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 09: Inexistência de 

publicação, no site da Fundação de 

Apoio à Pesquisa e à Extensão 

(FAPEX), dos seguintes 

parâmetros de divulgação os 

seguintes requisitos da 

transparência pública: 

 Disponibilização dos 

registros das despesas realizadas 

com recursos públicos, abrangidos 

não apenas os recursos financeiros 

aplicados nos projetos executados, 

mas também toda e qualquer 

receita auferida com utilização de 

recursos humanos e materiais da 

IFES/IF (acórdão 2.731/2008-

Plenário); 

 Publicação das 

principais informações sobre 

seleções públicas e contratações 

diretas para aquisição de bens e 

contratação de obras e serviços, 

com dados sobre o certame e o 

contrato; 

 Acesso à íntegra dos 

processos de seleção pública e 

contratação direta para aquisição 

de bens e a contratação de obras e 

serviços, bem como aos 

respectivos contratos e aditivos; 

 Acesso à íntegra das 

prestações de contas dos 

instrumentos contratuais firmados 

com respaldo na Lei 8.958/1994; 

 Publicação de metas 

propostas e indicadores de 

resultado e de impacto que 

permitam avaliar a gestão do 

conjunto de projetos, e não de 

cada um individualmente; 

 Divulgação dos 

relatórios de gestão anuais; 

 Divulgação de 

relatórios das avaliações de 

desempenho, exigidas para 

instrução do pedido de renovação 

de registro e credenciamento, 

baseadas em indicadores e 

parâmetros objetivos, com 

demonstração de ganhos de 

eficiência obtidos na gestão de 

projetos realizados com a 

colaboração da fundação de apoio; 

 Acesso à íntegra das 

demonstrações contábeis; 

 Publicação dos 

relatórios de fiscalizações, 

auditorias, inspeções e avaliações 

de desempenho a que se tenha 

submetido e das avaliações de 

desempenho a que se submetam; 

 Criação de sistemática 

de classificação da informação 

quanto ao grau de 

confidencialidade e aos prazos de 

Não houve Despacho sem numero emitido 

em 18/02/2020 (SEI 

1399427v5): 

 

“Como é do conhecimento 

público, a nova gestão do 

Instituto Federal da Bahia 

tomou posse no dia 31 de 

dezembro de 2019, num 

contexto de final de ano em que 

boa parte da equipe de 

servidores(as) estavam em 

recesso de fim de ano e outros 

em gozo de férias.  Deste modo, 

a solicitação desta auditoria 

interna nos coloca diante de 

uma demanda com questões e 

providências que nos exigirão 

maior tempo para compreensão 

e encaminhamento das ações 

previstas pela Auditoria 

Interna.” 

 

Considerando a manifestação do 

gestor, a qual informa sobre a 

necessidade de tempo para inteirar-

se das questões relativas ao 

Relatório em análise devido às 

recentes nomeações dos novos 

administrantes, emitimos a 

recomendação disposta abaixo, ao 

tempo em que aguardamos a 

interação e providências da nova 

gestão ao quanto apresentado. 

 

Recomendação 09: Que a 

PROEX instrua a Fundação 

de Apoio à Pesquisa e à 

Extensão (FAPEX)a adotar 

os seguintes parâmetros, no 

que tange à divulgação em 

seu sítio eletrônico dos 

projetos executados, agentes 

que deles participem, 

convênios, contratos e 

demais ajustes celebrados, 

em obediência aos 

requisitos relativos à 

transparência pública: 

Recomendação 9.1: 

Disponibilização dos 

registros das despesas 

realizadas com recursos 

públicos, abrangidos não 

apenas os recursos 

financeiros aplicados nos 

projetos executados, mas 

também toda e qualquer 

receita auferida com 

utilização de recursos 

humanos e materiais da 

IFES/IF (acórdão 

2.731/2008-Plenário); 

Recomendação 9.2: 

Publicação das principais 

informações sobre seleções 

públicas e contratações 

diretas para aquisição de 

bens e contratação de obras 

e serviços, com dados sobre 

o certame e o contrato; 

Recomendação 9.3: Acesso 

à íntegra dos processos de 

seleção pública e 

contratação direta para 

aquisição de bens e a 

contratação de obras e 

serviços, bem como aos 

respectivos contratos e 

aditivos; 

Recomendação 9.4: Acesso 

à íntegra das prestações de 

contas dos instrumentos 

contratuais firmados com 

respaldo na Lei 8.958/1994; 

Recomendação 9.5: 

Publicação de metas 

propostas e indicadores de 

resultado e de impacto que 

permitam avaliar a gestão 

do conjunto de projetos, e 

não de cada um 

individualmente; 

Recomendação 9.6: 

Divulgação dos relatórios 

de gestão anuais; 

Recomendação 9.7: 

Divulgação de relatórios das 

avaliações de desempenho, 

exigidas para instrução do 

pedido de renovação de 

registro e credenciamento, 

baseadas em indicadores e 



16 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

sigilo; 

 Designação de 

responsável por assegurar o 

cumprimento das normas relativas 

ao acesso à informação. 

 

parâmetros objetivos, com 

demonstração de ganhos de 

eficiência obtidos na gestão 

de projetos realizados com a 

colaboração da fundação de 

apoio; 

Recomendação 9.8: Acesso 

à íntegra das demonstrações 

contábeis; 

Recomendação 9.9: 

Publicação dos relatórios de 

fiscalizações, auditorias, 

inspeções e avaliações de 

desempenho a que se tenha 

submetido e das avaliações 

de desempenho a que se 

submetam; 

Recomendação 9.10: 

Criação de sistemática de 

classificação da informação 

quanto ao grau de 

confidencialidade e aos 

prazos de sigilo; 

Recomendação 9.11: 

Designação de responsável 

por assegurar o 

cumprimento das normas 

relativas ao acesso à 

informação. 

 

AÇÃO Nº 13 – PAINT/2019: “ Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos 

Estudantes” 

Tabela 07: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 004/2019 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: Inexistência 

de 

Departamento/Coordenação 

regimentalmente previsto. 

 

Não houve 
De acordo com o DESPACHO Nº 

8/2020/COTEP.FSA o Gestor 

esclarece: 

“Diante das constatações I,II, III, IV 

explanadas no Relatório Técnico 

Preliminar de Auditoria nº 

004/2019- IFBA, todas as 

avaliações postas estão relacionadas 

à ainda ausente organização de uma 

estrutura Institucional, através de 

um setor para desenvolver as ações 

de inclusão e acompanhamento dos 

discentes atendidos e avaliação da 

operacionalização da Assistência 

Estudantil no IFBA conforme 

proposto na Resolução nº25/2016. 

No presente momento , o Campus 

avaliado dispõe apenas da 

Comissão para gestão da Política de 

Assistência Estudantil que reúne-se 

periodicamente com a finalidade de 

discutir e planejar a disposição dos 

recursos financeiros entre os 

programas que compõem os três 

eixos da Política de Assistência 

Estudantil”. 

Considerando a manifestação 

do gestor no DESPACHO Nº 

8/2020/COTEP.FSA, no qual o 

gestor concorda com a situação 

encontrada, ou seja, a ausência 

de organização de uma 

estrutura institucional relativa à 

assistência estudantil no 

campus, mantemos a 

constatação apontada acima. 

 

Recomendação 1.1: Que 

o Gestor inicie os 

trâmites legais para a 

adequação da estrutura 

organizacional do 

Campus de Feira de 

Santana, objetivando à 

composição do 

Departamento de 

Programas Estudantis 

(DPE). 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 2: Ausência de 

identificação, avaliação e 

gerenciamento de riscos nos 

processos. 

 

Não houve De acordo com o DESPACHO Nº 

8/2020/COTEP.FSA o Gestor 

esclarece: 

Diante das constatações I,II, III, IV 

explanadas no Relatório Técnico 

Preliminar de Auditoria nº 

004/2019- IFBA, todas as 

avaliações postas estão relacionadas 

à ainda ausente organização de uma 

estrutura Institucional, através de 

um setor para desenvolver as ações 

de inclusão e acompanhamento dos 

discentes atendidos e avaliação da 

operacionalização da Assistência 

Estudantil no IFBA conforme 

proposto na Resolução nº25/2016. 

No presente momento , o Campus 

avaliado dispõe apenas da 

Comissão para gestão da Política de 

Assistência Estudantil que reúne-se 

periodicamente com a finalidade de 

discutir e planejar a disposição dos 

recursos financeiros entre os 

programas que compõem os três 

eixos da Política de Assistência 

Estudantil. 

 

Considerando a manifestação 

do gestor no DESPACHO Nº 

8/2020/COTEP.FSA, 

esclarecemos que a falta de 

estrutura organizacional 

relativa à assistência estudantil 

não desobriga o campus de 

implantar a gestão de riscos, 

portanto mantemos a 

constatação apontada acima. 

 

Recomendação 2.1: Que 

o Gestor promova a 

capacitação dos 

servidores em cursos 

voltados para a gestão de 

riscos. 

 

Constatação 3: Controles 

internos administrativos 

insuficientes. 

 

Não houve De acordo com o DESPACHO Nº 

8/2020/COTEP.FSA o Gestor 

esclarece: 

“Diante das constatações I,II, III, IV 

explanadas no Relatório Técnico 

Preliminar de Auditoria nº 

004/2019- IFBA, todas as 

avaliações postas estão relacionadas 

à ainda ausente organização de uma 

estrutura Institucional, através de 

um setor para desenvolver as ações 

de inclusão e acompanhamento dos 

discentes atendidos e avaliação da 

operacionalização da Assistência 

Estudantil no IFBA conforme 

proposto na Resolução nº25/2016. 

No presente momento , o Campus 

avaliado dispõe apenas da 

Comissão para gestão da Política de 

Assistência Estudantil que reúne-se 

periodicamente com a finalidade de 

discutir e planejar a disposição dos 

recursos financeiros entre os 

programas que compõem os três 

eixos da Política de Assistência 

Estudantil”. 

Considerando a manifestação 

do gestor no DESPACHO Nº 

8/2020/COTEP.FSA, 

esclarecemos que a falta de 

estrutura organizacional 

relativa à assistência estudantil 

não isenta o campus de instituir 

controles internos, portanto 

mantemos a constatação 

apontada acima. 

 

Recomendação 3.1: Que 

o Gestor implemente os 

mecanismos de controle 

interno inexistentes 

citados: 

a) Formalização de 

manual de rotinas 

e procedimentos;  

 

b) Fluxogramas 

e/ou mapas de 

processos das 

atividades do 

setor;  

 

 

c) Conferencia e 

supervisão, por 

outro servidor, 

das etapas 

relacionadas aos 

processos de 

trabalho; 

 

d) Diretivas/check-

list para análise 

criteriosa da 

documentação 

apresentada pelos 

interessados nos 

programas 

universais e 

complementares. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 4: Ausência de 

autoavaliação quanto à 

execução do Programa de 

Assistência Estudantil e 

Apoio aos Estudantes.   

 

Não houve De acordo com o DESPACHO Nº 

8/2020/COTEP.FSA o Gestor 

esclarece: 

“Diante das constatações I,II, III, IV 

explanadas no Relatório Técnico 

Preliminar de Auditoria nº 

004/2019- IFBA, todas as 

avaliações postas estão relacionadas 

à ainda ausente organização de uma 

estrutura Institucional, através de 

um setor para desenvolver as ações 

de inclusão e acompanhamento dos 

discentes atendidos e avaliação da 

operacionalização da Assistência 

Estudantil no IFBA conforme 

proposto na Resolução nº25/2016. 

No presente momento, o Campus 

avaliado dispõe apenas da 

Comissão para gestão da Política de 

Assistência Estudantil que reúne-se 

periodicamente com a finalidade de 

discutir e planejar a disposição dos 

recursos financeiros entre os 

programas que compõem os três 

eixos da Política de Assistência 

Estudantil”. 

 

Considerando a manifestação 

do gestor no DESPACHO Nº 

8/2020/COTEP.FSA, 

esclarecemos que a falta de 

estrutura organizacional 

relativa à assistência estudantil 

não isenta o campus de cumprir 

a legislação pertinente à 

matéria, portanto mantemos a 

constatação apontada acima. 

 

Recomendação 4.1: Que 

o gestor confeccione 

periodicamente um 

relatório de auto 

avaliação contendo, no 

mínimo, as ações 

realizadas, 

desenvolvimento dos 

programas, recursos 

utilizados, público 

alcançado, quantitativo 

de evasão dos 

beneficiários. 

Recomendação 4.2: Que 

o gestor realize pesquisa 

de satisfação em relação 

aos programas de 

assistência estudantil. 

 

 

 

AÇÃO Nº 14 – PAINT/2018: “Acompanhamento dos Contratos de Locação de Mão de 

Obra”  
 

Tabela 08: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 005/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: A Portaria de 

designação da comissão de 

pregoeiros apresenta 

desconformidades com as 

legislações e jurisprudências que 

regem o ato, bem como com os 

princípios básicos de controle 

interno. 

 

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o gestor 

informa: 

 

1. “Em relação à Portaria 

sem prazo de vigência: 

Entendemos que por atender ao 

artigo 51, parágrafo 4º da lei 

8.666/1993, não seria necessário 

incluir a vigência na portaria de 

designação de comissão de pregão: 

 Art. 51.  A habilitação preliminar, a 

inscrição em registro cadastral, a sua 

alteração ou cancelamento, e as 

propostas serão processadas e 

julgadas por comissão permanente ou 

especial de, no mínimo, 3 

(três) membros, sendo pelo menos 2 

(dois) deles servidores qualificados 

pertencentes aos quadros 

permanentes dos órgãos da 

Administração responsáveis pela 

licitação. 

... 

 § 4o  A investidura dos membros 

das Comissões permanentes não 

excederá a 1 (um) ano, vedada a 

recondução da totalidade de seus 

membros para a mesma comissão no 

período subseqüente. 

No que se refere ao prazo de 

vigência da Portaria, verificou-se 

que o gestor manifestou interesse 

em corrigir o erro; já no que tange 

à designação da Comissão de 

Pregoeiro em detrimento da equipe 

de apoio, houve falha no 

entendimento e relevância da 

matéria, haja vista que a 

desconformidade apresentada não 

foi meramente formal como 

depreende o gestor. 

O termo Comissão de Pregoeiro 

pressupõe que o grupo é formado 

por servidores com curso de 

formação em Pregoeiro, entretanto, 

a exigência da capacitação em 

questão – exigência essa não citada 

pela legislação – deverá ser 

evitada, tendo em vista que limita 

o rol de servidores capazes de 

atuar como integrantes da equipe 

de apoio. 

Considerando que em ambos os 

casos não houve nenhuma ação 

concreta, por parte da gestão, que 

viesse sanar as falhas apontadas, as 

modificações sugeridas serão 

acompanhadas por meio das 

Recomendações 1.1 e 1.2 dispostas 

abaixo. 

Recomendação 1.1: Que a 

PROAP passe a inserir 

prazo de vigência nas 

Portarias de Designação da 

Comissão Permanente de 

Licitação, bem como da 

equipe de apoio ao 

Pregoeiro. 

 

Recomendação 1.2: Que a 

PROAP passe a designar 

equipe de apoio ao 

Pregoeiro em detrimento da 

Comissão de Pregoeiros haja 

vista os distintos pré-

requisitos para fazer parte 

tanto da equipe quanto da 

comissão. 
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RECOMENDAÇÃO 
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No entanto, para atender esta S.A, 

solicitaremos ao Gabinete da 

Reitoria, incluir a vigência nas 

portarias de nomeação de Pregoeiro e 

equipe de apoio, ou comissão de 

pregão. 

2. Por equívoco o Gabinete 

da Reitoria usou a 

nomenclatura “Comissão 

de Pregoeiros”, quando 

deveria utilizar: 

“designações do 

pregoeiro e da equipe de 

apoio”. Conforme pode 

ser verificado no processo 

23278.003967/2018-

26.Tal solicitação será 

passada para o Gabinete 

da Reitoria, quando for 

solicitada nova portaria 

em 2019. 

3. Quanto ao princípio de 

segregação de funções, 

temos a informar que esta 

Diretoria entende a 

importância deste 

princípio como forma de 

melhorar o controle 

interno evitando erros e 

desvios de finalidade. 

Contudo, o quadro 

reduzido de servidores da 

Diretoria de Gestão 

Administrativa e 

Planejamento, em 

particular do 

Departamento de 

Administração, faz com 

que servidores lotados em 

setores que , às vezes 

podem estar,direta ou 

indiretamente envolvidos 

no processo de aquisição, 

participem de processos 

licitatórios, inclusive 

servidores que possuem 

cargo de direção ou 

função de confiança. Já 

que, como já mencionado 

anteriormente, a maioria 

dos servidores lotados no 

Departamento de 

Administração e 

Departamento de 

Patrimônio, possuem 

cargo de direção ou 

função de confiança. 

Além disso, servidores de 

outros setores do 

Departamento de 

Administração e também 

do Departamento de 

Planejamento, não 

possuem conhecimento 

sobre licitações, por 

estarem envolvidos em 

outras atividades dos 

referidos departamentos. 

Pois, de acordo com o art. 

12 do decreto nº 5.450,05, 

cabe à equipe de apoio 

auxiliar o Pregoeiro em 

todas as fases do processo 

licitatório. Entendemos 

No que concerne a não observância 

à segregação de função, a 

justificativa do quadro insuficiente 

de pessoal, por si só, não é 

justificativa para o seu não 

cumprimento, tendo em vista o 

quantitativo de servidores lotados 

tanto na Pró-Reitoria em questão 

(considerando outra diretoria além 

da DGAP), quanto nos demais 

setores deste IFBA. 

Servidores de outras Pró-Reitorias 

(ou de outras Diretorias), sendo 

formalmente e devidamente 

capacitados, além de conter 

experiência e formação adequada, 

podem integrar a comissão de 

licitação, bem como a equipe de 

apoio do Pregoeiro, não havendo 

necessidade (e não devendo) que 

estes sejam envolvidos no processo 

de compras – haja vista que são 

atividades distintas e que, apenas, 

se complementam (sendo esse 

complemento a justificativa da 

necessidade de se obedecer ao 

princípio da segregação de 

funções). 

Nesse sentido, ainda é oportuno 

reforçar o disposto no Acórdão 

TCU nº 5.840/2012, disposto 

acima: 

Deve-se evitar a nomeação de 

mesmos servidores para atuar, nos 

processos de contratação, como 

requisitante, pregoeiro ou membro 

de comissão de licitação, fiscal de 

contrato e responsável pelo atesto 

da prestação de serviço ou 

recebimento de bens, em respeito 

ao princípio da segregação de 

funções. 

 

Diante do exposto, a 

recomendação seria a observação 

ao princípio básico da segregação 

de funções e o estabelecendo 

critérios de seleção dos servidores 

para comporem as comissões de 

licitação e as equipes de apoio do 

Pregoeiro, de forma a evitar 

aqueles que possuem 

cargos/atribuições incompatíveis 

com tais funções. Entretanto, 

considerando que essa mesma 

orientação foi proferida no 

Relatório Final de Auditoria nº 

004/2018, em sua Recomendação 

06, e também encaminhado à 

PROAP; esta AUDIN vai 

dispensar recomendação de igual 

teor, acompanhando seu 

atendimento por meio do 

retrocitado Relatório Final de 

Auditoria. 
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que tais atividades estão 

ligadas ao suporte técnico 

e operacional, auxiliando 

o pregoeiro na 

organização da sessão 

pública, bem como na 

instrução do processo. 

Cabe salientar também, que a atual 

Diretoria de Gestão Administrativa e 

Planejamento (DGAP) atual foi 

nomeada em 17.09.2014, 

encontrando os contratos abaixo 

relacionados, sem possibilidade de 

renovação contratual, ou seja, pois já 

se encontravam prorrogados de 

acordo com o artigo 57, parágrafo 4º 

da lei 8.666/1993: 

Limpeza 

Vigilância 

Apoio Administrativo (incluindo 

serviço de motorista) 

Manutenção predial; 

Reprografia. 

Por ordem de encerramento 

contratual fomos elaborando os 

termos de referência, contanto com 

ajuda dos poucos servidores lotados 

no DEPAD-Reitoria”. 

Constatação 02: Definição 

imprecisa do objeto, propenso a 

gerar expressivo dano ao erário. 

 

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o gestor 

informa:  

 “ relação à constatação 02 temos a 

informar que; 

 Na fase de planejamento da 

contratação do pregão nº 02/2016, as 

informações solicitados pela 

Diretoria de Gestão Administrativa e 

Planejamento para os campi em 

relação áreas e estruturas físicas, 

foram solicitadas a partir de planilha 

contendo dados necessários para 

elaborarmos o termo de referência do 

referido pregão.  

Nos e-mail´s de solicitações das 

informações foi especificado para 

que seriam estas informações. Além 

disso, a planilha especificamente de 

área, foi preenchidas pela Pró-

Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRODIN), já que esta 

possui a planta de todos os campus, 

mensurando, então a área de cada um 

e seus espaços físicos.  

Apesar da referida Pró-Reitoria 

encaminhar planilha preenchida com 

as informações necessárias, esta nos 

solicitou que seria necessário o envio 

da planilha para conferência de cada 

Campi, haja vista ,a melhor 

percepção da realidade local de cada 

gestor em relação aos seus espaços 

(quantidade de salas, laboratórios, 

sala de professores, etc.). E isto foi 

feito conforme, pode ser observado 

no e-mail em anexo. 

Ou seja, a Diretoria de Gestão  

 

De acordo com a manifestação do 

gestor, a DGAP solicitou à 

PRODIN informações 

concernentes às áreas dos campi, 

entretanto, a referida solicitação e 

a suposta “planilha 

especificamente de área” 

supostamente preenchida pela 

retrocitada Pró-Reitoria não foram 

localizados no processo, como 

também não houve o envio de tais 

documentações comprobatórias a 

esta AUDIN.  

No que se refere à alteração dos 

quantitativos de material de 

limpeza e conservação, foi 

constatado não só o engano por 

parte desta AUDIN, mas também 

uma suposta atuação da DGAP, 

com vistas a regularizar as 

discrepâncias, tão logo elas foram 

percebidas. Por outro lado, 

cumpre-nos informar que a 

planilha referente à quantidade de 

material, anexo ao Edital de 

licitação, não se encontra no site 

do IFBA, no endereço eletrônico 

citado pela gestão.  

Corroborando com o exposto, em 

uma busca realizada na página do 

IFBA, constatou-se que o edital e 

seus anexos foram publicados, 

entretanto, conforme se verifica na 

imagem disposta abaixo, não foi 

divulgado o item 2.4 do Termo de 

Referência. 

Ainda que o ocorrido tenha sido 

uma falha pontual e que o referido 

anexo tenha sido publicado em 

outro site, a falta de divulgação da 

referida planilha no sítio 

institucional, além de ter 

contrariado o Princípio da 

Recomendação 2.1: Que a 

PROAP passe a instruir os 

processos de licitação com 

todas as documentações 

relativas à parte da fase de 

planejamento do objeto. 

Recomendação 2.2: Que a 

DGAP crie diretrizes para, 

nas futuras contratações de 

serviços de limpeza e 

conservação, instruírem os 

campi quanto aos critérios 

de medição, bem como crie 

ações de apoio que busquem 

solucionar os erros e/ou 

contribuir para sanar as 

dificuldades enfrentadas por 

essas unidades. 
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Administrativa e Planejamento fez o 

processo de acordo com as 

informações da PRODIN, a qual 

possui a planta de todos os campus, 

ou seja documentos comprobatórios 

de áreas e espaços físicos, estes estão 

de posse da referida Pró-Reitoria, 

podendo a Auditoria ter acesso as 

plantas. E a mesma, solicitou que 

cada campus conferisse, pois cada 

campus possui uma realidade e cada 

um utiliza seus espaços da forma que 

considera mais apropriado, não 

cabendo a esta Diretoria intervir na 

gestão dos Campi.  

1. Em relação à quantidade 

de materiais, cada 

Campus é responsável 

pelas informações que 

foram passadas. Cada 

campus tem uma 

realidade e possui suas 

especificidades. 

Salientamos que a planilha a qual a 

Unidade de Auditoria realizou suas 

análises foi a primeira elaborada e 

esta sofreu alterações conforme 

planilha de materiais constante nas 

páginas 1738 a 1745 do processo e 

também pode ser consultado o 

pregão eletrônico nº 02/2016 no 

endereço eletrônico: 

http://portal.ifba.edu.br/proap/licitac

oes/licitacoes/pregoes/2016/reitoria. 

Sendo assim, foram verificadas as 

quantidades de material de cada 

campus e a planilha foi alterada. 

Em relação a uma comunicação mais 

eficiente entre os Campi, para este 

processo, utilizamos os meios 

disponíveis: e-mail e telefone. 

Atualmente utilizamos também o SEI 

(Sistema Eletrônico de 

Informações)”. 

Publicidade, poderia ter 

prejudicado o certame. Nesse 

sentido, sugere-se que a Diretoria 

de Administração e Planejamento 

se atente para que falhas 

semelhantes não ocorram 

novamente.  

Quanto à comunicação entre a 

DGAP e os campi, tal matéria já 

foi aprofundada no Relatório de 

Avaliação dos Controles Internos 

da DGAP (Relatório Final de 

Auditoria nº004/2018), em seu 

item 1.4 (Informação e 

Comunicação), que foi 

consubstanciada na Recomendação 

04, item 4.5.  

Por fim, quanto à falta de 

estabelecimento de critérios de 

medição e de ações de apoio por 

parte da DGAP, que buscassem 

solucionar os erros e/ou contribuir 

para sanar as dificuldades 

enfrentadas pelos campi, a referida 

Diretoria não se manifestou. 

about:blank
about:blank
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Constatação 03: Exigência de 

termos, no instrumento 

contratual, sem a devida 

previsão na Minuta aprovada 

pela Procuradoria Jurídica junto 

ao IFBA (PROJUR/IFBA). 

  

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o 

gestor informa: 

“Verificamos que à cláusula 8 foi 

acrescentado o item 8.5, divergindo 

da minuta do contrato, em 

atendimento ao artigo 19, alínea K 

do inciso XIX da Instrução 

Normativa 02/2018 da SLTI que foi 

alterado pela IN 04/2015 da SLTI 

do Ministério do Planejamento, 

orçamento e Gestão, pois quando da 

elaboração da minuta, não foi 

verificada esta alteração. 

Sendo assim, solicitaremos à 

Coordenação de Contratos verificar 

antes de redigir às minutas dos 

contratos, a existência de legislação 

que possam alterar às cláusulas 

contratuais, para que os documentos 

não apresentem divergências. 

Para atendimento a esta constatação 

foi enviado memorando nº 

03/2019/DGAP através do processo 

SEI nº 23278.000260/2019-49”. 

Em que pese o envio do 

Memorando nº 

03/2019/DGAP/REI ao 

DEPAD/Reitoria, no qual foi 

solicitado que, no momento em 

que as minutas de contratos forem 

redigidas, deve ser verificada 

existência de legislação que possa 

alterar as cláusulas contratuais 

para que os documentos não 

apresentem divergência. 

Entretanto, cabe pontuar que as 

modificações não são 

necessariamente provenientes de 

mudança da legislação, conforme 

ocorreu no próprio item 8.6 do 

contrato, conforme relatada na 

constatação apresentada acima. 

 

Recomendação 03: Que a 

DGAP insira em seu 

documento orientador 

(como manual, 

mapeamento ou 

fluxograma) a necessidade 

de retorno do processo 

administrativo à PROJUR, 

caso haja modificação 

voluntária de cláusulas 

contratuais após a emissão 

do parecer pela referida 

Procuradoria. 

 

Constatação 04: Inexistência, 

no Termo de Referência (TR), 

da metodologia de avaliação da 

qualidade e aceite dos serviços 

executados, dificultando, assim, 

a atuação dos fiscais de 

contrato. 

 

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o 

gestor informa: 

“Apesar de inexistir uma 

metodologia para avaliação e aceite 

dos serviços executados, a sua falta 

não inviabiliza a atuação dos 

fiscais, já que no próprio termo de 

referência, no item 4, são descritos 

os serviços a serem executados, 

sendo assim, cabe aos fiscais com 

base neste item verificar se os 

serviços estão sendo prestados e 

com a qualidade esperada”. 

 

A adoção de Acordo de Nível de 

Serviço (ANS), embora ignorado 

pela gestão, é de suma 

importância para verificar se os 

resultados contratados foram 

realizados nas quantidades e 

qualidades exigidas, não devendo 

se confundir com o disposto no 

Anexo V da Instrução Normativa 

nº 02/2008 – MPOG, que 

corresponde, integralmente, ao 

disposto no item 4 do Termo de 

Referência citado pela gestão. 

Segundo a retrocitada IN, ANS “é 

o ajuste escrito, anexo ao 

contrato, entre o provedor de 

serviços e o órgão contratante, 

que define, em bases 

compreensíveis, tangíveis, 

objetivamente observáveis e 

comprováveis, os níveis 

esperados de qualidade da 

prestação do serviço e 

respectivas adequações de 

pagamento”. (grifo nosso). 

Ante o exposto, cabe informar 

que a auditoria foi feita com base 

na IN nº 02/2008, tendo em vista 

a  legislação vigente para 

regulamentar a elaboração do 

Edital e Termo de Referência da 

contratação analisada.  

Entretanto, para emissão da 

recomendação, se faz necessário 

utilizar os termos da legislação 

mais atual, a saber: IN MPOG nº 

05/2017. 

Recomendação 04: Que a 

DGAP, em conjunto com 

os campi (se for 

necessário), passe a 

estabelecer Instrumento de 

Medição de Resultado 

(IMR) nas futuras 

contratações de serviço de 

limpeza ou na repactuação 

do atual contrato, com 

vistas a proceder ao 

pagamento à empresa 

contratada com base nos 

resultados. 
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Constatação 05: Ausência de 

rubrica no original do edital, 

tornando-o passível de 

eventuais modificações, ainda 

que sem o conhecimento 

daqueles que se 

responsabilizaram pela sua 

elaboração. 

 

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o 

gestor informa: 

“Foi providencia a assinatura, 

contudo faltam dois membros, pois 

estes encontram-se em férias”. 

 

A gestão, em sua manifestação, 

ateve-se a situação pretérita em 

detrimento dos futuros casos a 

serem evitados. Nesse sentido, 

cumpre-nos recordar que, em 

casos de falhas formais, o que se 

busca é tão somente evitar que 

falhas semelhantes se tornem 

frequentes, tendo em vista que 

fragiliza o processo, tornando-o 

vulnerável a eventual alteração 

indevida. 

 

Recomendação 05: Que a 

DGAP insira em seu 

documento orientador 

(como manual, 

mapeamento ou 

fluxograma) a necessidade 

dos membros da Comissão 

de Licitação, bem como da 

equipe de apoio ao 

Pregoeiro, rubricarem o 

original do edital, com 

vistas a evitar eventual 

modificação sem o 

conhecimento daqueles que 

se responsabilizaram pela 

sua elaboração. 

Constatação 06: Não foram 

inseridos no Termo de 

Referência: 

1. Regra 

estabelecendo 

que, nas 

eventuais 

prorrogações 

contratuais, os 

custos não 

renováveis já 

pagos ou 

amortizados no 

primeiro ano da 

contratação 

deverão ser 

eliminados como 

condição para a 

renovação; 

2. Previsão de que 

o pagamento dos 

salários dos 

empregados pela 

empresa 

contratada 

deverá ser feito 

por depósito 

bancário, na 

conta dos 

empregados, em 

agências situadas 

na localidade ou 

região 

metropolitana em 

que ocorre a 

prestação dos 

serviços. 

 

 

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o 

gestor informa: 

1. “Nos próximos pregões 

envolvendo serviços 

para a realização de 

tarefas executivas sob o 

regime de execução 

indireta será incluída a 

regra de que: “nas 

eventuais prorrogações 

contratuais, os custos 

não renováveis já pagos 

ou amortizados no 

primeiro ano da 

contratação deverão ser 

eliminados como 

condição para a 

renovação;  

2. Consta no item 12.43 a   

que o pagamento dos 

salários dos empregados 

pela empresa contratada 

deverá ser feito por 

depósito bancário, na 

conta dos empregados. 

Contudo, como o 

modelo de termo de 

referência foi utilizado o 

do TCU, houve um erro 

de digitação, constando 

agências situadas no 

Distrito Federal: 

12.43 Pagar, até o 5º (quinto) dia 

útil do mês subsequente ao vencido, 

os salários dos seus empregados 

utilizados nos serviços contratados, 

via depósito bancário na conta dos 

empregados, em agências situadas 

no Distrito Federal, de modo a 

possibilitar a conferência do 

pagamento por parte da 

CONTRATANTE, bem como 

recolher no prazo legal, os encargos 

decorrentes da contratação dos 

mesmos, exibindo sempre que 

solicitado, as comprovações 

respectivas”. 

Considerando que a gestão se 

mostrou disposta a fazer as 

modificações sugeridas, as 

referidas mudanças serão objetos 

de recomendação até a efetiva 

verificação do seu atendimento. 

 

Recomendação 06: Que a 

DGAP insira na minuta do 

Edital, relativo à 

contratação de serviços 

terceirizados, as exigências 

elencadas abaixo, a fim de 

se evitar a não previsão nas 

futuras contratações. 

1. Regra 

estabelecendo que, nas 

eventuais prorrogações 

contratuais, os custos não 

renováveis já pagos ou 

amortizados no primeiro 

ano da contratação deverão 

ser eliminados como 

condição para a renovação; 

2. Previsão de que 

o pagamento dos salários 

dos empregados pela 

empresa contratada deverá 

ser feito por depósito 

bancário, na conta dos 

empregados, em agências 

situadas na localidade ou 

região metropolitana em 

que ocorre a prestação dos 

serviços. 
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Constatação 07: Inobservância 

às exigências legais da 

publicidade dos atos 

administrativos no que se refere 

à convocação dos interessados 

e à publicação resumida do 

contrato. 

 

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o 

gestor informa: 

“O extrato do contrato foi publicado 

em 20/04/2016, conforme anexo. 

Foi incluído também no processo. 

Solicitaremos ao responsável por 

publicar os contratos no Diário 

Oficial, que sejam também 

anexados as publicações dos 

extratos dos contratos e seus 

aditivos nos processos. 

Foi encaminhado o memorando 

automático nº 01/2019/DGAP com 

a referida solicitação, por meio do 

processo no SEI nº 

23278.000260/2019-49”. 

Em que pese a ação do gestor, é 

necessário que a DGAP 

estabeleça mecanismos mais 

eficazes de acompanhamento 

quanto ao atendimento das 

exigências legalmente impostas. 

Recomendação 07: Que a 

DGAP aperfeiçoe seus 

controles internos e crie 

mecanismos que 

possibilitem a identificação 

do(s) documento(s) que 

suporte(m) a afirmação de 

cada item, disposto no 

checklist, a ser utilizado 

por essa Diretoria no 

decorrer dos processos de 

contratação, evitando, 

assim, que documentos 

relevantes deixem de fazer 

parte do processo. 

 

Constatação 08: Inobservância 

ao requisito da Transparência e 

do consequente controle social.  

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o 

gestor informa: 

“1. Divulgação do contrato no sítio 

oficial do IFBA;  

Resposta:  

Em relação a esta constatação temos 

a informar que:  

Tanto os processos licitatórios 

quanto os contratos estão 

divulgados no sítio oficial do IFBA, 

no link “Transparência IFBA” , em 

Licitações e Contratos, além da 

página da PROAP:  

http://portal.ifba.edu.br/menu-de-

apoio/paginas-menu-de-

apoio/transparencia-ifba  

http://portal.ifba.edu.br/proap/licitac

oes  

Após abrir os links informados, a 

consulta dos contratos é realizada 

através do SUAP (Sistema 

Unificado de Administração 

Pública). 

 

2. Publicação de relatórios 

concernentes aos serviços prestados 

no âmbito do IFBA  

 

Resposta: Solicitaremos à 

Coordenação de Gestão e Apoio 

Fiscal (atualmente Coordenação de 

Contratos) que sejam publicados 

periodicamente relatórios dos 

serviços prestados no âmbito da 

Reitoria. Já que a referida 

coordenação é composta apenas 

pela coordenadora, inviabiliza a 

publicação de relatórios de todo o 

IFBA.  

Esta solicitação foi realizada por 

meio do memorando automático nº 

02/2019/DGAP – processo SEI nº 

23278.000260/2019-49”. 

A DGAP informa que o contrato 

está publicado no sítio oficial do 

instituto, mas, de acordo com 

pesquisa realizada, conforme se 

verifica na figura abaixo, o 

mesmo não foi localizado na 

página em questão. Quanto aos 

relatórios concernentes aos 

serviços prestados no âmbito do 

IFBA, esta AUDIN irá 

acompanhar a efetiva 

disponibilização.  

Recomendação 8.1: Que a 

DGAP passe a divulgar, no 

sítio oficial do IFBA, os 

relatórios concernentes aos 

serviços prestados no 

âmbito do Instituto, 

conforme determina o seu 

Regimento Interno. 

 

Recomendação 8.2: 

Que a DGAP crie 

mecanismo de 

acompanhamento da 

efetiva publicação 

dos contratos 

celebrados pelo 

IFBA. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 09: Não 

atendimento aos requisitos 

concernentes à sustentabilidade 

ambiental, quanto ao disposto 

no Decreto nº 5.940/2006, na 

IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e 

na IN SLTI/MPOG nº 01/2010. 

Não houve Conforme resposta encaminhada 

por meio do Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955447), o 

gestor informa:  

“Em relação a esta constatação 

temos a informar que no termo de 

referência constam obrigações para 

a contratada referentes à boas 

práticas de sustentabilidade, como: 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS  

Os serviços serão executados 

conforme discriminado abaixo:  

4.1 DIARIAMENTE, UMA VEZ, 

QUANDO NÃO EXPLICITADO:  

...  

IV Realizar a separação dos 

resíduos recicláveis na fonte 

geradora e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis, 

conforme Decreto no 5.940, de 25 

de outubro de 2006, procedida pela 

coleta seletiva de papel para 

reciclagem, quando couber, nos 

termos da legislação vigente.  

12. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA  

...  

12.13. Orientar regularmente seus 

empregados acerca da adequada 

metodologia de otimização dos 

serviços, dando ênfase à economia 

no emprego de materiais e a 

racionalização de energia elétrica 

no uso dos equipamentos;  

....  

12.26. A CONTRATADA deverá 

usar material de limpeza e outros 

produtos químicos necessários, que 

estejam aprovados pelo órgão 

governamental competente, e que 

não causem danos às pessoas, bem 

como aos revestimentos, pisos, 

instalações, e redes de água e 

esgoto;.  

...  

12.27. Prestar os serviços dentro 

dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, fornecendo todos os 

saneantes domissanitários, 

materiais, inclusive sacos plásticos 

para acondicionamento de detritos, 

equipamentos, ferramentas e 

utensílios em quantidade, qualidade 

e tecnologia adequadas contendo 

marca de conformidade de 

qualidade (INMETRO ou similar) 

com a observância às 

recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislações”. 

As disposições constantes no 

Termo de Referência da licitação 

em questão, citadas pelo gestor, 

são insuficientes quando 

comparada com as exigências 

legalmente impostas. Nesse 

sentido, faz-se necessário que o 

IFBA compreenda a relevância 

do tema, sensibilize-se no que 

concerne às questões relativas à 

sustentabilidade ambiental e 

passe a observar os normativos 

que regem a matéria. 

Recomendação 09: Que a 

DGAP faça constar nos 

Termos de Referências, 

como obrigação da 

contratada, as seguintes 

exigências normativas:  

1. Adoção de boas 

práticas de 

sustentabilidade 

baseadas na 

otimização e 

economia de recursos 

e na redução da 

poluição ambiental 

por meio:  

a. De uso de produtos de 

limpeza e conservação que 

obedeçam às classificações 

e especificações 

determinadas pela 

ANVISA;  

b. Da racionalização do 

consumo de energia 

elétrica e de água;  

c. Da destinação adequada 

dos resíduos gerados nas 

atividades de limpeza, 

asseio e conservação;  

d. Da utilização, na 

lavagem de pisos, sempre 

que possível, de água de 

reuso ou outras fontes 

(águas de chuva e poços);  

e. Da observação da 

Resolução CONAMA nº 

20, de 7/12/1994, quanto 

aos equipamentos de 

limpeza que gerem ruído 

no seu funcionamento.  

2. Separação dos resíduos 

recicláveis descartados na 

fonte geradora e a sua 

destinação às associações e 

cooperativas dos catadores 

de materiais recicláveis, 

que será precedida pela 

coleta seletiva do papel 

para reciclagem;  

3. Previsão da destinação 

ambiental adequada das 

pilhas e baterias usadas ou 

inservíveis (segundo 

disposto na Resolução 

CONAMA nº 257, de 

30/06/1999);  

4. Realização de um 

programa interno de 

treinamento de seus 

empregados, nos três 

primeiros meses de 

execução contratual, para 

redução de consumo de 

energia elétrica, de 

consumo de água. e 

redução de produção de 

resíduos sólidos, 

observadas as normas 

ambientais vigentes.  

 



26 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

AÇÃO Nº 14 – PAINT/2018: “Acompanhamento dos Contratos de Locação de Mão de 

Obra”  
 

Tabela 09: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 006/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: 
Superfaturamento nos 

pagamentos devido à falha na 

fase de planejamento da 

contratação e na atuação do fiscal 

de contrato. 

 

Constatação 1.1: Pagamento por 

materiais de higienização não 

entregues pela SULCLEAN. 

 

Constatação 1.2: Pagamento 

pela depreciação e pela 

manutenção de equipamentos 

que não foram disponibilizados 

ao campus. 

 

Constatação 1.3: Pagamento por 

uniformes não entregues aos 

empregados terceirizados. 

 

Constatação 1.4: Pagamento em 

duplicidade de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s). 

 

 

 

 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

19/02/2019 (SEI 0987470), o 

gestor informa: 

“No que se refere as 

Constatações 01; 1.1 e 1.2, 

informamos que desde 18 de 

julho de 2016 são feitos 

questionamentos/consideraçõe

s sobre a cobrança de Materiais 

e valor correspondente à 

depreciação de equipamentos 

não entregues. (Processo SEI 

23286.001909 /2016-05, 

OFÍCIO 

38/2016/DEPAD.BAR(000058

7), até a presente data não 

concluído, do qual destacamos 

o seguinte:  

a) Conforme Despacho 

PROAP.REI (0022708), de 

30/08/2016, constante do 

processo supracitado, foi 

autorizado a glosa referente a 

cobrança de materiais e 

equipamentos referente aos 

Postos não contratados de 

Piscineiro, Ajudante de 

Cozinha, Cozinheira e 

Merendeira. 

b) Em atendimento ao 

Despacho PROAP.REI 

(0438956), de 11/12/2017, foi 

anexado ao processo os 

documentos apresentados pela 

Contratada quanto a entrega 

dos equipamentos e materiais e 

(0571570) (0571573), os quais 

foram analisados pelo Chefe 

da Divisão da Administração 

da Sede, deste Campus, no 

entanto, sem confrontá-los 

com o Termo de Referência.  

c) A Planilha (0851871), 

sofreu alterações, tendo sido 

substituída pela Planilha 

Revisada e atualizada 

(0989319), que deve ser 

considerada no Relatório 

Final.  

d) Foi acrescentada a Planilha 

Equipamentos e materiais 

2016, código verificador 

(0991028).  

e) Considerando o disposto nos 

Despachos SEFIN.BAR 

(0580588) e SEFIN.BAR 

(0879907) realizamos o 

levantamento dos 

equipamentos e materiais 

entregues pela empresa, desde 

o início do contrato, conforme 

planilhas contantes do arquivo 

De acordo com a manifestação do 

gestor, toda respaldada em 

documentos comprobatórios 

apropriados e suficientes, houve 

sucessivas tentativas, por parte do 

Campus de Barreiras, de resolver 

as irregularidades detectadas no 

decorrer da execução do contrato, 

entretanto, as questões não foram 

dirimidas devido às interpretações 

da PROAP. Por outro lado, foi 

verificado que o referido campus 

falhou em aspectos cruciais na 

fase de planejamento da 

contratação, bem como na sua 

fiscalização e nos controles 

internos estabelecidos. 

Vale salientar que algumas das 

desconformidades das 

Constatações em análise foram 

provenientes de unidades externas 

ao campus, as quais serão 

mencionadas em Relatório 

específico. 

Nesse sentido, as Recomendações 

referentes às Constatações 1.1, 

1.2, 1.3 e 1.4 encontram-se 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 01: Que o 

campus tome as seguintes 

providências com vistas a 

sanar as irregularidades 

referentes aos 

equipamentos necessários à 

limpeza e manutenção do 

campus, aos fardamentos e 

aos EPIs: 

 

Recomendação 1.1: Que o 

fiscal de contratos passe a 

conferir não só a entrega 

dos materiais de limpeza 

conforme documento(s) 

apresentado(s), mas 

também a adequação 

qualitativa e quantitativa 

conforme estabelecida no 

contrato. 

 

Recomendação 1.1.1: 
Havendo eventuais entrega 

a menor, a Direção do 

Campus deve informar à 

PROAP para que seja 

efetuada a glosa; sem 

deixar de se atentar para 

eventual jogo de planilha 

(citada na página nove 

deste Relatório). 

Recomendação 1.1.2: Que 

a Direção do Campus 

realize a revisão dos 

materiais de limpeza 

necessários à efetiva 

limpeza e conservação do 

campus e encaminhe à 

PROAP para a promoção 

da adequação do contrato 

sem deixar de se atentar 

para o eventual jogo de 

planilha (citada na página 

nove deste Relatório). 

Recomendação 1.2: Que a 

Direção do Campus envie à 

PROAP a relação dos 

equipamentos entregues 

pela empresa contratada ao 

campus e demais 

informações pertinentes 

para que seja solicitada a 

glosa correspondente aos 

valores que foram 

indevidamente pagos. 

Recomendação 1.3: Que a 

Direção do Campus realize 

a revisão dos equipamentos 

necessários à efetiva 

limpeza e conservação do 

campus e encaminhe à 

PROAP para a devida 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

(0989319).  

Face ao exposto, conforme 

evidenciado na Planilha 

Revisada e atualizada SEI 

23286.001909/2016-05 

(0989319), em razão dos 

materiais entregues em 

desconformidade com o Edital 

de Pregão Eletrônico Nº 

02/2016, bem como, permutas 

de materiais não autorizadas 

pela fiscalização do Contrato 

12/2016, constatou-se que no 

interregno de Abril de 2016 a 

setembro de 2018, foi pago a 

maior o valor total de R$ 

111.801,29. (cento e onze mil, 

oitocentos e um reais e vinte e 

nove centavos).  

Assim, considerando que o 

Contrato é regido pela 

PROAP, esta constatação foi 

postada no Processo 

relacionado SEI 

23286.001909/2016-05 

(0989319), em resposta ao que 

fora solicitado.  

Na constatação: “(...) não foi 

localizado registro de 

conferência, seja nas 

referidas notas fiscais ou em 

outro documento, que pudesse 

comprovar que todos os itens 

descritos foram devidamente 

entregues”.  

Reconhecemos a gravidade da 

falha desta constatação, que 

deve-se à falta de capacitação 

dos fiscais e tempo disponível 

para realização de todas as 

atividades de fiscalização do 

contrato; estamos empenhadas 

em adotar todas as 

providências para que estas 

falhas sejam corrigidas e que 

não se repitam. Registramos 

que frequentemente nos 

reportamos à Coordenadora de 

Planejamento e Contratos do 

Campus, que sempre esteve 

disponível para nos orientar 

sobre as dúvidas levantadas, no 

entanto, é impressindível a 

oferta de curso de capacitação 

presencial, bem como a 

designação de um fiscal 

técnico para auxiliar neste 

labor.  

(.............).”. 

 

adequação contratual. 

Recomendação 1.4: Que o 

fiscal de contratos 

acompanhe a entrega dos 

uniformes a fim de realizar 

a conferência qualitativa e 

quantitativa conforme 

determinado no ajuste 

celebrado (tabela constante 

do item 7 no Termo de 

Referência). 

Recomendação 1.5: 
Havendo constante 

necessidade de mudança 

nos uniformes, que a 

Direção do Campus 

encaminhe a PROAP 

informações pertinentes 

para se providenciar a 

adequação contratual, 

buscando evitar a troca de 

uniformes por modelos não 

apresentados no contrato. 

Recomendação 1.6: Que o 

fiscal de contratos detenha 

sob a sua guarda cópia de 

documentos que 

comprovem a entrega dos 

uniformes aos empregados 

contratados. 

Recomendação 1.7: Que o 

fiscal de contratos 

acompanhe a entrega dos 

equipamentos de proteção 

individual a fim de realizar 

a conferência qualitativa e 

quantitativa, conforme 

determinado no ajuste 

celebrado (Anexos I e IV 

do Termo de Referência). 

Recomendação 1.8: Que 

se proceda à glosa 

correspondente aos valores 

indevidamente pagos, em 

decorrência de eventual 

não entrega dos EPIs, 

conforme estabelecido no 

contrato. 

Recomendação 1.9: Que 

se faça a revisão da relação 

dos EPIs necessários à 

efetiva limpeza e 

conservação do campus, 

com suas respectivas 

quantidades, e que as 

eventuais retificações 

sejam encaminhadas à 

PROAP para as devidas 

adequações no contrato. 

Recomendação 1.10: Que 

o fiscal de contratos 

detenha sob a sua guarda 

cópia de documentos que 

comprovem a entrega dos 

EPI’s aos empregados 

contratados. 

Recomendação 1.11: Que 

o campus proceda à 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

nomeação do fiscal de 

contratos de acordo com o 

estabelecido na Instrução 

Normativa SEGES nº 05, 

de 26/05/2017. 

Constatação 02: Entrega, pela 

SULCLEAN, de produtos 

saneantes sem registro ou 

notificação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

 

 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

19/02/2019 (SEI 0998278), o 

gestor informa: 

“A inobservância referente às 

Constatações 02, 03, e 04 se 

deve principalmente à falta de 

treinamento. No curso 

realizado, por iniciativa 

própria, de Gestão e 

Fiscalização de Contratos, 

ofertado pela ENAP-EAD, 

sem tutoria (0991318); e, no 

Manual de Gestão e 

Fiscalização de Contrato não 

constam tal necessidade, sendo 

o referido Manual um dos  

principais documentos 

orientadores no tocante à 

fiscalização do contrato.  

 

Assim, para que tal falha não 

continue ocorrendo estamos 

verificando os devidos 

registros exigidos pelos órgãos 

regulamentadores, conforme 

previsto no Termo de 

Referência do Edital que deu 

origem ao Contrato em pauta.  

 

Reiteramos a importância da 

designação de um Fiscal 

Técnico para realizar as 

pertinentes atividades, nos 

termos da In 05/2017”. 

Considerando o acolhimento da 

Constatação pela gestão do 

Campus e o seu interesse em 

dirimir as falhas concernentes a 

não verificação de registro ou 

notificação da ANVISA nos 

saneantes recebidos da empresa 

contratada, esta AUDIN emitirá a 

Recomendação, disposta abaixo, 

para o acompanhamento da 

efetiva implementação de ações 

corretivas. 

 

Quanto às alegações referentes à 

falta de capacitação dos fiscais de 

contrato e a não inserção da 

exigência em análise no Manual 

de Gestão e Fiscalização de 

Contrato, ainda que esta AUDIN 

as considere apropriadas, estas 

serão consideradas em momentos 

oportunos, seja no presente 

relatório, seja em relatório 

destinado à Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento. 

 

Recomendação 02: Que o 

fiscal de contratos, no 

momento do recebimento 

dos materiais de limpeza e 

higienização, passe a 

verificar a existência de 

registro/notificação nos 

saneantes entregues pela 

empresa contratada e que 

seu aceite seja vinculado a 

essa adequação dos 

produtos à legislação 

sanitária. 

Constatação 03: Entrega, pela 

SULCLEAN, de materiais e 

equipamentos sem marca de 

conformidade de qualidade 

(INMETRO ou similar), como 

dispõe no instrumento contratual. 

 

 
Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

08/03/2019(SEI 0998278), o 

gestor informa: 

“A inobservância referente às 

Constatações 02, 03, e 04 se 

deve principalmente à falta de 

treinamento. No curso 

realizado, por iniciativa 

própria, de Gestão e 

Fiscalização de Contratos, 

ofertado pela ENAP-EAD, 

sem tutoria (0991318); e, no 

Manual de Gestão e 

Fiscalização de Contrato não 

constam tal necessidade, sendo 

o referido Manual um dos  

principais documentos 

orientadores no tocante à 

fiscalização do contrato.  

Assim, para que tal falha não 

continue ocorrendo estamos 

verificando os devidos 

registros exigidos pelos órgãos 

Considerando o acolhimento da 

Constatação pela gestão do 

Campus e o seu interesse em 

dirimir as falhas concernentes ao 

recebimento de materiais e 

equipamentos sem marca de 

conformidade de qualidade 

(INMETRO ou similar), esta 

AUDIN emitirá a Recomendação, 

disposta abaixo, para o 

acompanhamento da efetiva 

implementação de ações 

corretivas. 

Quanto às alegações referentes à 

falta de capacitação dos fiscais de 

contrato e não iserção da 

exigência em análise no Manual 

de Gestão e Fiscalização de 

Contrato, ainda que esta AUDIN 

as considere apropriadas, estas 

serão consideradas em momentos 

oportunos, seja no presente 

relatório, seja em relatório 

destinado à Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento. 

Recomendação 03: Que o 

fiscal de contratos, no 

momento do recebimento 

dos equipamentos e 

materiais de limpeza e 

higienização, passe a 

verificar a existência do 

selo INMETRO (ou 

similar) e que o aceite 

desses produtos seja 

vinculado a essa 

conformidade com as 

normas ou regulamentos 

em relação a critérios que 

envolvam, principalmente, 

a saúde e a segurança do 

consumidor e a proteção do 

meio ambiente. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

regulamentadores, conforme 

previsto no Termo de 

Referência do Edital que deu 

origem ao Contrato em pauta.j 

Reiteramos a importância da 

designação de um Fiscal 

Técnico para realizar as 

pertinentes atividades, nos 

termos da In 05/2017”. 

 

Constatação 04: Inobservância 

aos requisitos de sustentabilidade 

ambiental, tendo em vista a não 

separação dos resíduos 

recicláveis na fonte geradora e a 

sua destinação devida, conforme 

previsto no contrato. 

 

 Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

08/03/2019 (SEI 0998278), o 

gestor informa: 

“A inobservância referente às 

Constatações 02, 03, e 04 se 

deve principalmente à falta de 

treinamento. No curso 

realizado, por iniciativa 

própria, de Gestão e 

Fiscalização de Contratos, 

ofertado pela ENAP-EAD, 

sem tutoria (0991318); e, no 

Manual de Gestão e 

Fiscalização de Contrato não 

constam tal necessidade, sendo 

o referido Manual um dos  

principais documentos 

orientadores no tocante à 

fiscalização do contrato.  

Assim, para que tal falha não 

continue ocorrendo estamos 

verificando os devidos 

registros exigidos pelos órgãos 

regulamentadores, conforme 

previsto no Termo de 

Referência do Edital que deu 

origem ao Contrato em pauta.  

Reiteramos a importância da 

designação de um Fiscal 

Técnico para realizar as 

pertinentes atividades, nos 

termos da In 05/2017”. 

Considerando o acolhimento da 

Constatação pela gestão do 

Campus e o seu interesse em 

dirimir as falhas concernentes à 

inobservância aos requisitos de 

sustentabilidade ambiental, esta 

AUDIN emitirá a Recomendação, 

disposta abaixo, para o 

acompanhamento da efetiva 

implementação de ações 

corretivas. 

Quanto às alegações referentes à 

falta de capacitação dos fiscais de 

contrato e não iserção da 

exigência em análise no Manual 

de Gestão e Fiscalização de 

Contrato, ainda que esta AUDIN 

as considere apropriadas, estas 

serão consideradas em momentos 

oportunos, seja no presente 

relatório, seja em relatório 

destinado à Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento. 

 

Recomendação 04: Que o 

campus tome as seguintes 

providências com vistas a 

se adequar aos requisitos 

mínimos concernentes à 

sustentabilidade ambiental: 

Recomendação 4.1: Que 

estimule a coleta seletiva 

por meio de 

disponibilização, no 

campus, de lixeira colorida 

para reciclagem. 

Recomendação 4.2: Que 

se promovam ações de 

conscientização entre 

discentes, docentes, 

técnicos administrativos, 

terceirizados e visitantes 

com vistas a disseminar a 

cultura da separação de 

lixos sólidos recicláveis. 

Recomendação 4.3: Que 

se tomem as providências 

necessárias no intuito de 

possibilitar o efetivo 

recolhimento diferenciado 

de resíduos e sua adequada 

destinação pela empresa 

contratada. 

Constatação 05: Inexistência de 

pesquisa de satisfação dos 

usuários, a fim de avaliar a 

qualidade dos serviços prestados 

pela empresa contratada. 

 

 Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

19/02/2019 (SEI 0987470), o 

gestor informa: 

“Tendo em vista que a IN nº 

05, de 2017 considera a 

necessidade de uma 

fiscalização técnica e 

administrativa e que no 

campus Barreiras apenas um 

servidor é responsável por 

todas as questões referentes a 

fiscalização do Contrato, não 

realizamos, formalmente a 

pesquisa de satisfação. No 

entanto, frequentemente 

visitamos as dependências do 

Campus para verificar se o 

serviço está sendo realizado a 

contento, momento em que 

conversamos com os 

servidores e quando sinalizada  

qualquer questão, entramos em 

contato com o encarregado da 

 

Não desconsiderando o notório 

esforço do fiscal de contrato em 

acompanhar o serviço de limpeza 

por meio de ronda, pesquisa 

informal a servidores e 

verificação de relatório emitido 

pela Coordenação Técnica 

Pedagógica do campus, tais 

métodos são insuficientes e em 

desacordo com o estabelecido em 

normas legais. Diante do exposto, 

emitimos a Recomendação, 

disposta abaixo, cuja 

implementação será 

acompanhada por meio do Plano 

de Providências Permanente. 

 

Recomendação 05: Que a 

Direção do Campus crie 

mecanismos para que os 

fiscais de contratos possam 

realizar pesquisa de 

satisfação dos usuários no 

intuito de avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas 

contratadas. 
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empresa para sanar os 

problemas. 

 

 Ainda, utilizamos, no ano de 

2018, os relatórios fornecidos 

pela COTEP – Coordenação 

Técnica Pedagógica sobre a 

satisfação dos estudantes em 

relação a limpeza das 

dependências da instituição, 

tendo levado os itens 

sinalizados como insatisfatório 

ao encarregado local da 

empresa, que dentro das 

condições (quantidade de 

contratados) tem atendido as 

nossas solicitações.  

Comentários ou sugestões: 

612- “Ótimos funcionários.” 

622- “Falta sabonete líquido 

nos banheiros.” 

112- “ Apontam que há muita 

sujeira no prédio e que o 

banheiro masculino chega ser 

não usável, devido a sujeira e 

mal cheiro.” 

113 - “O prédio IV sofre em 

questão de limpeza.” 

141- “Dar maior atenção a 

limpeza das salas.” 

713- “Alguns banheiros não 

têm sabonete” (Fonte: 

AVALIAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO - CONSELHO 

DE CLASSE 2018 - I 

Unidade)”. 

 

Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

08/03/2019(SEI 0998278), o 

gestor informa: 

“As Constações 05, 6 e 7   
foram respondidas pela Fiscal 

Titular do Contrato que  

reconheceu a gravidade das 

falhas da fiscalização e 

afirmou que adotará todas as 

providências para  garantir o 

fiel cumprimento do contrato  

da forma que foi pactuado: " 

(...) estamos empenhadas em 

adotar todas as providências 

para que estas falhas sejam 

corrigidas e que não se 

repitam" (...) "é impressindível 

a oferta de curso de 

capacitação presencial, bem 

como a designação de um 

fiscal técnico para auxiliar 

neste labor." 
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Constatação 06: Inexistência de 

livro de registro das ocorrências. 

 

 Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

19/02/2019 (SEI 0987470), o 

gestor informa: 

“Todas as ocorrências e 

notificações foram feitas via 

SEI ou e-mail. No entanto, 

seguindo as orientações da 

Unidade de Auditoria do 

IFBA, adotaremos livro 

próprio”. 

 

Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

08/03/2019(SEI 0998278), o 

gestor informa: 

 

“As Constações 05, 6 e 7   

foram respondidas pela Fiscal 

Titular do Contrato que  

reconheceu a gravidade das 

falhas da fiscalização e 

afirmou que adotará todas as 

providências para  garantir o 

fiel cumprimento do contrato  

da forma que foi pactuado: " 

(...) estamos empenhadas em 

adotar todas as providências 

para que estas falhas sejam 

corrigidas e que não se 

repitam" (...) "é impressindível 

a oferta de curso de 

capacitação presencial, bem 

como a designação de um 

fiscal técnico para auxiliar 

neste labor." 

Embora o fiscal de contrato e 

setores competentes do campus 

tenham buscado ser proativos nas 

falhas advindas da execução do 

contrato, é de vasta importância 

que os registros, além de serem 

abertos no Sistema Eletrônico de 

Informação, se concentrem em 

único livro ou pasta no intuito de 

proporcionar fácil acesso as 

informações, bem como uma 

visão mais ampla da atuação da 

empresa contratada. Nesse 

sentido, emitimos a 

Recomendação, disposta abaixo, 

a qual será acompanhada por 

meio do Plano de Providências 

Permanente. 

 

Recomendação 06: Que o 

fiscal de contrato passe a 

anotar, em registro próprio, 

todas as ocorrências 

relacionadas à execução do 

contrato, determinando o 

que for necessário à 

regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

Constatação 07: Falta de 

atuação do fiscal de contrato no 

que diz respeito à: 

1. Solicitação de 

comprovação formal de 

atendimento às seguintes 

obrigações da empresa 

contratada sobre os 

empregados terceirizados: 

1.1. Realização do exame 

admissional; 

1.2. Realização dos 

exames periódicos; 

1.3. Realização de curso 

de 

capacitação/reciclag

em sobre: 

1.3.1. Relações 

interpessoais; 

1.3.2. Segurança no 

trabalho; 

1.3.3. Prevenção de 

incêndio no 

local de 

trabalho. 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

19/02/2019 (SEI 0987470), o 

gestor informa: 

“1.1. Realização do exame 

admissional; 

1.2. Realização dos exames 

periódicos; 

1.3. Realização de curso de 

capacitação/reciclagem sobre: 

1.3.1. Relações interpessoais; 

1.3.2. Segurança no trabalho; 

1.3.3. Prevenção de incêndio 

no local de trabalho. 

 

Conforme acervo documental 

da  Fiscal Titular, a empresa 

forneceu a cada contratação os 

documentos exigidos como 

carteira de trabalho, contrato 

de trabalho, e Atestado de 

Saúde ocupacional, conforme 

Documentação Contratação 

dos colaboradores (0987484)  

Considerando a manifestação do 

gestor e a necessidade de 

acompanhamento da 

implementação das sugestões de 

melhorias, mediante o Plano de 

Providência Permanente, 

emitimos a Recomendação 

disposta abaixo. 

 

Recomendação 07: Que 

os fiscais de contratos de 

locação de mão de obra 

passem a solicitar das 

empresas contratadas, 

arquivando-os 

posteriormente, os 

seguintes documentos: 

1. Comprovação 

formal de atendimento às 

seguintes obrigações: 

a. Realização do 

exame admissional; 

b. Realização dos 

exames periódicos; 

c. Orientações 

regulares sobre a forma 

adequada de realizar os 

serviços, com ênfase na 

economia no emprego de 

materiais e racionalização 

de energia elétrica no uso 

dos equipamentos. 

d. Realização de 

curso de 

capacitação/reciclagem 
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2. Solicitação, no primeiro 

mês da prestação de 

serviço, da Carteira de 

Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) dos 

empregados admitidos, 

com o fim de verificar o 

devido preenchimento e 

assinatura. 

 

 

A empresa não apresentou a 

comprovação de exames 

periódicos anuais conforme 

pactuado. 

A empresa realizou os 

seguintes cursos de 

capacitação NR 06 – EPI; 

PPRA E PCMSO; 

Procedimentos roçadeira; 

FISPQ; NR33 e NR35. Como 

pode ser comprovado pelas 

declarações em Anexo 

(0991336)”. 

 

Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

08/03/2019 (SEI 0998278), o 

gestor informa: 

“As Constatações 05, 6 e 7   

foram respondidas pela Fiscal 

Titular do Contrato que  

reconheceu a gravidade das 

falhas da fiscalização e 

afirmou que adotará todas as 

providências para  garantir o 

fiel cumprimento do contrato  

da forma que foi pactuado: " 

(...) estamos empenhadas em 

adotar todas as providências 

para que estas falhas sejam 

corrigidas e que não se 

repitam" (...) "é impressindível 

a oferta de curso de 

capacitação presencial, bem 

como a designação de um 

fiscal técnico para auxiliar 

neste labor." 

sobre: 

i. Relações 

interpessoais; 

ii. Segurança no 

trabalho; 

iii. Prevenção de 

incêndio no local de 

trabalho. 

2. Relação 

nominal dos empregados 

terceirizados (com nome, 

função, local e horário do 

posto de trabalho); 

3. Listagem de 

equipamentos, ferramentas 

e utensílios utilizados nos 

serviços; 

 

Constatação 08: Exígua 

capacitação de servidores em 

curso de fiscalização de contrato. 

 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

19/02/2019 (SEI 0987470), o 

gestor informa: 

“A falta de capacitação é um 

dos principais gargalos para a 

boa fiscalização dos contratos, 

conforme registrado neste 

documento”. 

 

Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

08/03/2019(SEI 0998278), o 

gestor informa: 

“Quanto a Constatação 08: 

Exígua capacitação de 

servidores em curso de 

fiscalização de contrato, é 

pertinente destacar que consta, 

como prioritária, no Plano de 

Metas Institucional-2019 a 

oferta de Curso de Capacitação 

na área de Gestão e 

Fiscalização de Contratos, para 

atender as necessidades 

específicas dos servidores que 

exercem a função de 

Coordenador, Gestor e Fiscal 

Foi constatado interesse por parte 

do fiscal de contrato em 

promover sua capacitação e 

desempenhar suas funções, 

entretanto, diante da 

complexidade da matéria, seus 

esforços foram insuficientes para 

prevenir as falhas apresentadas no 

presente Relatório. Nesse sentido, 

torna-se primordial a realização 

de investimento, por parte do 

campus, com capacitação 

apropriada na área de fiscalização 

de contratos, tendo em vista que 

tal aplicação tende a evitar 

desperdícios financeiros em 

escala incomparavelmente 

superior ao valor despendido com 

a capacitação. 

 

Recomendação 08: Que a 

gestão do campus busque 

meios eficientes para 

capacitar seus fiscais de 

contratos, através de 

instituições reconhecidas e 

legitimadas, capazes de 

agregar conhecimentos 

concretos e factíveis à 

unidade, podendo o 

campus aproveitar os 

servidores já capacitados, 

com prática e ampla 

experiência, para servirem 

como multiplicadores da 

matéria. 
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de Contratos. 

Ressalta-se que a 

concretização desta meta é 

fundamental, bem como a  

designação de equipes de 

fiscalização conforme 

preceitua a Instrução 

Normativa 05/2017, Capítulo 

V, Arts. 39 e 40, especialmente 

para os  contratos que envolve 

a prestação de serviços com 

dedicação exclusiva de mão de 

obra, com vista a  assegurar à 

Administração uma gestão 

contratual eficiente e 

competente”. 

 

 

 

Tabela 10: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 007/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: 
Superfaturamento nos pagamentos 

devido à falha na fase de 

planejamento da contratação e na 

atuação do fiscal de contrato. 

 

Constatação 1.1: Pagamento por 

materiais de higienização não 

entregues pela SULCLEAN. 

 

 

Constatação 1.2: Pagamento pela 

depreciação e pela manutenção de 

equipamentos que não foram 

disponibilizados ao campus. 

 

 

Constatação 1.3: Pagamento por 

uniformes não entregues aos 

empregados terceirizados.  

 

 

 

Constatação 1.4: Pagamento em 

duplicidade de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s). 

Não houve Não houve Diante da ausência de 

manifestação do gestor, mantemos 

a Constatação, ao tempo em que 

emitimos as recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 1.1: Que o 

Gestor tome as seguintes 

providências com vistas a 

sanar as irregularidades 

referentes aos materiais de 

higienização: 

Recomendação 1.1.1: Que 

o fiscal de contratos 

acompanhe a entrega dos 

materiais a fim de realizar a 

conferência qualitativa e 

quantitativa, conforme 

determinado no ajuste 

celebrado. 

Recomendação 1.1.2: Que 

se proceda à glosa 

correspondente aos valores 

indevidamente pagos, em 

decorrência da não entrega 

dos materiais, conforme 

estabelecido no contrato. 

Recomendação 1.1.3: Que 

se realize uma revisão da 

relação dos materiais 

necessários à efetiva 

limpeza e conservação do 

campus, com suas 

respectivas quantidades, e 

que as eventuais retificações 

sejam encaminhadas à 

PROAP para os devidos 

ajustes. 

Recomendação 1.2: Que o 

Gestor tome as seguintes 

providências com vistas a 

sanar as irregularidades 

detectadas referentes aos 

equipamentos necessários à 

limpeza e manutenção do 

campus: 

Recomendação 1.2.1: Que 

o fiscal de contratos proceda 

ao levantamento das 

informações relativas à 
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entrega dos equipamentos 

ao campus pela empresa 

contratada e que solicite a 

entrega dos que estão 

eventualmente faltando ou 

realize a glosa 

correspondente dos valores 

indevidamente pagos. 

Recomendação 1.2.2: Que 

se faça uma revisão da 

relação dos equipamentos 

necessários à efetiva 

limpeza e conservação do 

campus e que as eventuais 

retificações sejam 

encaminhadas à PROAP 

para os devidos ajustes. 

Recomendação 1.3: Que o 

Gestor tome as seguintes 

providências com vistas a 

sanar as irregularidades 

detectadas referentes aos 

uniformes dos empregados 

terceirizados: 

Recomendação 1.3.1: Que 

o fiscal de contratos 

acompanhe a entrega do 

fardamento a fim de realizar 

a conferência qualitativa e 

quantitativa, conforme 

determinado no ajuste 

celebrado. 

Recomendação 1.3.2: Que 

se proceda à glosa 

correspondente aos valores 

indevidamente pagos, em 

decorrência da não entrega 

dos materiais, conforme 

estabelecido no contrato. 

Recomendação 1.4: Que o 

Gestor tome as seguintes 

providências com vistas a 

sanar as irregularidades 

referentes aos equipamentos 

de proteção individual: 

Recomendação 1.4.1: Que 

o fiscal de contratos 

acompanhe a entrega dos 

materiais a fim de realizar a 

conferência qualitativa e 

quantitativa, conforme 

determinado no ajuste 

celebrado. 

Recomendação 1.4.2: Que 

se proceda à glosa 

correspondente aos valores 

indevidamente pagos, em 

decorrência da não entrega 

dos materiais, conforme 

estabelecido no contrato. 

 

Recomendação 1.4.3: Que 

se faça uma revisão da 

relação dos materiais 

necessários à efetiva 

limpeza e conservação do 

campus, com suas 

respectivas quantidades, e 
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que as eventuais retificações 

sejam encaminhadas à 

PROAP para os devidos 

ajustes. 

Constatação 02: Entrega, pela 

SULCLEAN, de produtos 

saneantes sem registro ou 

notificação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Não houve Não houve Diante da ausência de 

manifestação do gestor, mantemos 

a Constatação, ao tempo em que 

emitimos as recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 02: Que o 

fiscal de contratos, no 

momento do recebimento 

dos materiais de limpeza e 

higienização, passe a 

verificar a existência de 

registro/notificação nos 

saneantes entregues pela 

empresa contratada e que 

seu aceite seja vinculado a 

essa adequação dos produtos 

à legislação sanitária. 

Constatação 03: Entrega, pela 

SULCLEAN, de materiais e 

equipamentos sem marca de 

conformidade de qualidade 

(INMETRO ou similar), como 

dispõe no instrumento contratual. 

Não houve Não houve Diante da ausência de 

manifestação do gestor, mantemos 

a Constatação, ao tempo em que 

emitimos as recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 03: Que o 

fiscal de contratos, no 

momento do recebimento 

dos equipamentos e 

materiais de limpeza e 

higienização, passe a 

verificar a existência do selo 

INMETRO (ou similar) e 

que o aceite desses produtos 

seja vinculado a essa 

conformidade com as 

normas ou regulamentos em 

relação a critérios que 

envolvam, principalmente, a 

saúde e a segurança do 

consumidor e a proteção do 

meio ambiente. 

 

Constatação 04: Inobservância 

aos requisitos de sustentabilidade 

ambiental, tendo em vista a não 

separação dos resíduos recicláveis 

na fonte geradora e a sua 

destinação devida, conforme 

previsto no contrato. 

Não houve Não houve Diante da ausência de 

manifestação do gestor, mantemos 

a Constatação, ao tempo em que 

emitimos as recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 4.1: Que o 

Gestor tome as seguintes 

providências com vistas a se 

adequar aos requisitos 

mínimos concernentes à 

sustentabilidade ambiental: 

Recomendação 4.1.1: Que 

se providencie a instalação 

lixeiras seletivas a fim de 

propiciar a correta coleta de 

lixo reciclável. 

Recomendação 4.1.2: Que 

se promovam ações de 

conscientização entre 

discentes, docentes, técnicos 

administrativos, 

terceirizados e visitantes 

com vistas a disseminar a 

cultura da separação de 

lixos sólidos recicláveis. 

Recomendação 4.1.3: Que 

se tomem as providências 

necessárias no intuito de 

possibilitar o efetivo 

recolhimento diferenciado 

de resíduos e sua adequada 

destinação pela empresa 

contratada. 
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Constatação 05: Inobservância 

aos requisitos de sustentabilidade 

ambiental, tendo em vista a não 

separação dos resíduos recicláveis 

na fonte geradora e a sua 

destinação devida, conforme 

previsto no contrato. 

Não houve Não houve Diante da ausência de 

manifestação do gestor, mantemos 

a Constatação, ao tempo em que 

emitimos as recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 05: Que se 

criem mecanismos para que 

os fiscais de contratos 

possam realizar pesquisa de 

satisfação dos usuários no 

intuito de avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas 

contratadas. 

Constatação 06: Inexistência de 

livro de registro das ocorrências. 

Não houve Não houve Diante da ausência de 

manifestação do gestor, mantemos 

a Constatação, ao tempo em que 

emitimos as recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 06: Que o 

fiscal de contrato passe a 

anotar, em registro próprio, 

todas as ocorrências 

relacionadas à execução do 

contrato, determinando o 

que for necessário à 

regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

Constatação 07: Falta de atuação 

do fiscal de contrato no que diz 

respeito à:  

1. Solicitação de comprovação 

formal de atendimento às seguintes 

obrigações da empresa contratada 

sobre os empregados terceirizados:  

1.1. Realização do exame 

admissional;  

1.2. Realização dos exames 

periódicos;  

1.3. Orientações regulares sobre a 

forma adequada de realizar os 

serviços, com ênfase à economia 

no emprego de materiais e 

racionalização de energia elétrica 

no uso dos equipamentos.  

1.4. Realização de curso de 

capacitação/reciclagem sobre:  

1.4.1. Relações interpessoais;  

1.4.2. Segurança no trabalho;  

1.4.3. Prevenção de incêndio no 

local de trabalho.  

2. Solicitação, no primeiro mês da 

prestação de serviço, da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) dos empregados 

admitidos, a fim de verificar o 

devido preenchimento e assinatura;  

3. Solicitação da relação nominal 

dos empregados terceirizados (com 

nome, função, local e horário do 

posto de trabalho);  

4. Solicitação de listagem de 

equipamentos, ferramentas e 

utensílios utilizados nos serviços;  

5. Solicitação do uso do crachá 

pelos empregados terceirizados 

como documento de identificação.  

 

Não houve Não houve Diante da ausência de 

manifestação do gestor, mantemos 

a Constatação, ao tempo em que 

emitimos as recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 07: Que os 

fiscais de contratos de 

locação de mão de obra 

passem a solicitar das 

empresas contratadas, 

arquivando-os 

posteriormente, os seguintes 

documentos: 

1. Comprovação formal 

de atendimento às 

seguintes obrigações: 

a. Realização do 

exame 

admissional; 

b. Realização dos 

exames periódicos; 

c. Orientações 

regulares sobre a 

forma adequada de 

realizar os 

serviços, com 

ênfase à economia 

no emprego de 

materiais e 

racionalização de 

energia elétrica no 

uso dos 

equipamentos. 

d. Realização de 

curso de 

capacitação/recicla

gem sobre: 

i. Relações interpessoais; 

ii. Segurança no trabalho; 

iii. Prevenção de incêndio 

no local de trabalho. 

2. Carteira de Trabalho e 

Previdência Social 

(CTPS) dos 

empregados admitidos, 

a fim de verificar o 

devido preenchimento e 

assinatura (no primeiro 

mês da prestação de 

serviço); 

3. Relação nominal dos 
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empregados 

terceirizados (com 

nome, função, local e 

horário do posto de 

trabalho); 

4. Listagem de 

equipamentos, 

ferramentas e utensílios 

utilizados nos serviços; 

5. Uso do crachá pelos 

empregados 

terceirizados como 

documento de 

identificação. 

Constatação 08: Exígua 

capacitação de servidores em curso 

de fiscalização de contrato. 

Não houve Não houve Diante da ausência de 

manifestação do gestor, mantemos 

a Constatação, ao tempo em que 

emitimos as recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 08: Que se 

promova a capacitação 

técnica dos seus fiscais de 

contratos, sobretudo dos de 

serviços terceirizados, no 

intuito de gerar eficiência na 

contratação e nos gastos 

públicos. 

 

 

 

Tabela 11: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 008/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: 

Superfaturamento nos 

pagamentos das notas 

fiscais devido à falha na 

fase de planejamento da 

contratação e na de 

atuação do fiscal de 

contrato. 

 

Constatação 1.1: 

Pagamento por materiais 

de higienização não 

entregues pela 

SULCLEAN. 

 

Constatação 1.2: 

Pagamento pela 

depreciação e pela 

manutenção de 

equipamentos que não 

foram disponibilizados ao 

campus. 

 

Constatação 1.3: 

Pagamento por uniformes 

não entregues aos 

empregados terceirizados. 

 

Constatação 1.4: 

Pagamento em duplicidade 

de Equipamentos de 

Proteção Individual 

(EPI’s). 

Não houve Conforme o disposto no 

Despacho assinado em 

23/01/2019 (SEI 0961769), o 

gestor informa: 

“Analizando o relatório da 

auditória, ocorrido em junho 

2018, no IFBA - Campus Vitória 

da Conquista, obeservei que 

consta no relatório, a falta de 

alguns materias que foram dados 

como não disponibilizados pela 

SUCLEAN, empresa que presta 

serviço de limpeza no Campus, 

como descumprindo assim o que 

diz o contrato neste quesito, 

porém, venho informar que todos 

esses materiais são entregues 

mensalmente e faço inteirar-se 

que o quantitativo de materiais 

disponibilizados é o mesmo 

indicado no contrato 

IFBA/Suclean assinado em 2016 

conforme id. 0962051. 

Considerando a data da 

assinatura do contrato, não 

existia os espaços como Bloco H 

e Refeitório e foram criados 

outros espaços como é de 

conhecimento da DG.VDC, 

ocasionando assim, um gasto 

superior ao contratado, com 

relação as lixeiras, já foram todas 

trocadas conforme ids. 0961990, 

0961993, 0961994, 0961996, 

0961997, 0961999, 0962005, 

0962006, 0962008, 0962009. 

Em tempo: com relação as 

Segundo o servidor C.V.S., fiscal 

do contrato auditado no campus, 

há o devido acompanhamento dos 

materiais de limpeza entregues 

pela SULCLEAN e que estes 

estão de acordo com o disposto 

no instrumento contratual, tendo, 

para isso, encaminhado Nota 

Fiscal comprovando o que foi 

alegado. 

Nesse sentido, esta AUDIN 

reconsidera e exclui do presente 

Relatório a Constatação 1.1, ao 

tempo que emite apenas as 

Recomendações das demais 

Constatações. 

 

Recomendação 01: Que o 

fiscal de contrato do 

campus tome as seguintes 

providências com vistas a 

sanar as irregularidades 

referentes aos 

equipamentos necessários à 

limpeza e manutenção do 

campus, aos fardamentos e 

os EPIs: 

Recomendação 1.1: 

Realize um levantamento 

dos equipamentos 

entregues pela empresa 

contratada ao campus e 

solicite a entrega dos que 

estão eventualmente 

faltando ou proceda à glosa 

correspondente aos valores 

indevidamente pagos. 

Recomendação 1.2: 

Realize a revisão da 

relação dos equipamentos 

necessários à efetiva 

limpeza e conservação do 

campus e que as eventuais 

retificações sejam 

encaminhadas à PROAP 

para os devidos ajustes. 

Recomendação 1.3: 

Acompanhe a entrega do 

uniforme, a fim de realizar 

a conferência qualitativa e 

quantitativa, conforme 

determinado no ajuste 

celebrado (tabela constante 

do item 7 no Termo de 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 plásticos pretos, temos diversos 

lixeiras como id.0962017, 

espalhados pelo campus, como 

foi informado acima, foi criado 

divesos, novos espaços, dentro 

do IFBA - Campus Vitória da 

Conquista e provalvelmente o 

que foi contratado não é o 

suficiente para atender a 

demanda, caso haja margem para 

fazer um adentro do contrato 

assinado 2016, ver a 

possibilidade de aumentar o 

valor destinado para o Campus 

para atender o deficit, ocasionado 

pelos os espaços criados, que 

praticamente é o dobro do 

existende na época da assinatura 

do contrato”. 

 

Referência). 

Recomendação 1.4: Que 

se proceda à glosa 

correspondente aos valores 

indevidamente pagos, em 

decorrência da não entrega 

dos uniformes, conforme 

estabelecido no contrato. 

Recomendação 1.5: Que o 

fiscal de contratos 

acompanhe a entrega dos 

equipamentos de proteção 

individual a fim de realizar 

a conferência qualitativa e 

quantitativa, conforme 

determinado no ajuste 

celebrado (Anexos I e IV 

do Termo de Referência). 

Recomendação 1.6: Que 

se proceda à glosa 

correspondente aos valores 

indevidamente pagos, em 

decorrência da não entrega 

dos EPIs, conforme 

estabelecido no contrato. 

Recomendação 1.7: Que 

se faça uma revisão da 

relação dos EPIs 

necessários à efetiva 

limpeza e conservação do 

campus, com suas 

respectivas quantidades, e 

que as eventuais 

retificações sejam 

encaminhadas à PROAP 

para os devidos ajustes. 

Constatação 02: Entrega, 

pela SULCLEAN, de 

produtos saneantes sem 

registro ou notificação da 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

Não houve Na manifestação do gestor, não 

houve referência à presente 

Constatação. 

 

Diante da ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao 

tempo que emitimos a 

recomendação disposta abaixo. 

Recomendação 02: Que o 

fiscal de contratos, no 

momento do recebimento 

dos materiais de limpeza e 

higienização, passe a 

verificar a existência de 

registro/notificação nos 

saneantes entregues pela 

empresa contratada e que 

seu aceite seja vinculado a 

essa adequação dos 

produtos à legislação 

sanitária.  

Constatação 03: Entrega, 

pela SULCLEAN, de 

materiais e equipamentos 

sem marca de 

conformidade de 

qualidade (INMETRO ou 

similar), como dispõe no 

instrumento contratual: 

Não houve Na manifestação do gestor, não 

houve referência à presente 

Constatação. 

 

Diante da ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao 

tempo que emitimos a 

recomendação disposta abaixo. 

Recomendação 03: Que o 

fiscal de contratos, no 

momento do recebimento 

dos equipamentos e 

materiais de limpeza e 

higienização, passe a 

verificar a existência do 

selo INMETRO (ou 

similar) e que o aceite 

desses produtos seja 

vinculado a essa 

conformidade com as 

normas ou regulamentos 

em relação a critérios que 

envolvam, principalmente, 

a saúde e a segurança do 

consumidor e a proteção do 

meio ambiente. 

about:blank
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Constatação 04: 

Inobservância aos 

requisitos de 

sustentabilidade 

ambiental. 

Não houve Conforme o disposto no 

Despacho assinado em 

23/01/2019 (SEI 0961769), o 

gestor informa: 

 

“(...) Com relação as lixeiras, já 

foram todas trocadas conforme 

ids. 0961990, 0961993, 0961994, 

0961996, 0961997, 0961999, 

0962005, 0962006, 0962008, 

0962009”. 

 

Diante da manifestação da gestão, 

junto com as fotos que 

comprovam a substituição das 

lixeiras, verifica-se a preocupação 

do campus em observar as 

questões relativas à 

sustentabilidade ambiental. 

Entretanto, considerando que as 

lixeiras, por si só, não garantem a 

conscientização e mudança de 

atitude por parte do público 

interno e externo à Unidade e 

nem a adequada destinação dos 

materiais coletados, esta AUDIN 

acompanhará a efetiva 

implementação da separação e 

coleta de lixos recicláveis por 

meio das Recomendações 

dispostas abaixo. 

 

Recomendação 04: Que o 

campus tome as seguintes 

providências com vistas a 

se adequar aos requisitos 

mínimos concernentes à 

sustentabilidade ambiental: 

Recomendação 4.1: Que 

se promovam ações de 

conscientização entre 

discentes, docentes, 

técnicos administrativos, 

terceirizados e visitantes 

com vistas a disseminar a 

cultura da separação de 

lixos sólidos recicláveis. 

Recomendação 4.2: Que 

se tomem as providências 

necessárias no intuito de 

possibilitar à empresa 

contratada realize o efetivo 

recolhimento diferenciado 

de resíduos e sua adequada 

destinação. 

Constatação 05: 

Inexistência de pesquisa 

de satisfação dos usuários 

a fim de avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pela empresa 

contratada. 

Não houve Na manifestação do gestor, não 

houve referência à presente 

Constatação. 

 

Diante da ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao 

tempo que emitimos a 

recomendação disposta abaixo. 

Recomendação 05: Que se 

criem mecanismos para 

que os fiscais de contratos 

possam realizar pesquisa 

de satisfação dos usuários 

no intuito de avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas 

contratadas. 

Constatação 06: 

Inexistência de livro de 

registro das ocorrências. 

Não houve Na manifestação do gestor, não 

houve referência à presente 

Constatação. 

 

Diante da ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao 

tempo que emitimos a 

recomendação disposta abaixo. 

Recomendação 06: Que o 

fiscal de contrato passe 

anotar, em registro próprio, 

todas as ocorrências 

relacionadas à execução do 

contrato, determinando o 

que for necessário à 

regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

Constatação 07: Falta de 

atuação do fiscal de 

contrato no que diz 

respeito à:  

1. Solicitação de 

comprovação formal de 

atendimento às seguintes 

obrigações da empresa 

contratada sobre os 

empregados terceirizados:  

1.1. Realização do exame 

admissional;  

1.2. Realização dos 

exames periódicos;  

1.3. Orientações regulares 

sobre a forma adequada de 

realizar os serviços, com 

ênfase à economia no 

emprego de materiais e 

racionalização de energia 

elétrica no uso dos 

equipamentos.  

1.4. Realização de curso 

Não houve Na manifestação do gestor, não 

houve referência à presente 

Constatação. 

 

Diante da ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao 

tempo que emitimos a 

recomendação disposta abaixo. 

Recomendação 07: Que 

os fiscais de contratos de 

locação de mão de obra 

passem a solicitar das 

empresas contratadas, 

arquivando-os 

posteriormente, os 

seguintes documentos: 

1. Comprovação 

formal de atendimento às 

seguintes obrigações: 

a. Realização do 

exame admissional; 

b. Realização dos 

exames periódicos; 

c. Orientações 

regulares sobre a forma 

adequada de realizar os 

serviços, com ênfase na 

economia no emprego de 

materiais e racionalização 

de energia elétrica no uso 

dos equipamentos. 
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de capacitação/reciclagem 

sobre:  

1.4.1. Relações 

interpessoais;  

1.4.2. Segurança no 

trabalho;  

1.4.3. Prevenção de 

incêndio no local de 

trabalho.  

2. Solicitação, no primeiro 

mês da prestação de 

serviço, da Carteira de 

Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) dos 

empregados admitidos, no 

intuito de verificar o 

devido preenchimento e 

assinatura;  

3. Solicitação da relação 

nominal dos empregados 

terceirizados (com nome, 

função, local e horário do 

posto de trabalho);  

4. Solicitação de listagem 

de equipamentos, 

ferramentas e utensílios 

utilizados nos serviços.  

 

d. Realização de 

curso de 

capacitação/reciclagem 

sobre: 

i. Relações 

interpessoais; 

ii. Segurança no 

trabalho; 

iii. Prevenção de 

incêndio no local de 

trabalho. 

2. Carteira de 

Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) dos 

empregados admitidos, a 

fim de verificar o devido 

preenchimento e assinatura 

(no primeiro mês da 

prestação de serviço); 

3. Relação 

nominal dos empregados 

terceirizados (com nome, 

função, local e horário do 

posto de trabalho); 

4. Listagem de 

equipamentos, ferramentas 

e utensílios utilizados nos 

serviços; 

5. Uso do crachá 

pelos empregados 

terceirizados como 

documento de 

identificação. 

 

Constatação 08: Exígua 

capacitação de servidores 

em curso de fiscalização 

de contrato. 

Não houve Na manifestação do gestor, não 

houve referência à presente 

Constatação. 

 

Diante da ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a Constatação, ao 

tempo que emitimos a 

recomendação disposta abaixo. 

Recomendação 08: Que 

promova a capacitação 

técnica dos seus fiscais de 

contratos, sobretudo os de 

serviços terceirizados, no 

intuito de gerar eficiência 

na contratação e nos gastos 

públicos. 

 

 

 

 

Tabela 12: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 009/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: 

Superfaturamento nos 

pagamentos devido às 

falhas no 

acompanhamento e 

fiscalização do contrato. 

Constatação 1.1: 

Pagamento por materiais 

de higienização não 

entregues pela 

SULCLEAN. 

 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Como já informado na S.A nº 

132/2018 a planilha com a 

quantidade de materiais do 

pregão 02/2018 (página 78) 

sofreu alterações, como pode ser 

verificado nas páginas 1738 a 

1745 do processo e também pode 

ser consultado o pregão 

Na manifestação, o gestor 

comunica que houve alteração da 

planilha de materiais de limpeza e 

disponibiliza o endereço 

eletrônico com os valores 

corretos, ao tempo em que 

informa que, por se tratar do 

Campus de Barreiras, o valor 

mensal é de R$ 5.336,85.  

Considerando que o valor 

apontado está de acordo com o 

disposto na planilha 

anteriormente indicada, na 

Recomendação 1.1 - 1: 

Que a PROAP crie 

mecanismo de forma que 

se faça constar, nos futuros 

contratos de prestação de 

serviços de limpeza e 

conservação, a Planilha de 

custos e formação de 

preços e que esta seja 

usada para estimar o custo 

da contratação.  

Recomendação 1.1 - 2: 

Que a PROAP instrua os 
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 eletrônico nº 02/2016 no 

endereço eletrônico: 

http://portal.ifba.edu.br/proap/lici

tacoes/licitacoes/pregoes/2016/re

itoria. Além das páginas citadas 

no próprio relatório: 2769 a 2770 

(campus Barreiras). 

Desta forma, o valor em R$ 

referente ao total de materiais 

constantes na planilha de 

materiais para o campus 

Barreiras é de R$ 5.336,85. 

Conforme pode ser verificado na 

planilha:  

http://comprasnet.gov.br/livre/pr

egao/AnexosProposta.asp?uasg=

158145&numprp=22016&prgco

d=594494. 

 O valor do material serve para 

compor a planilha de formação 

do custo da mão-de-obra. 

O fiscal do contrato tem que se 

ater nos materiais e nas 

quantidades entregues pela 

empresa. 

Caso a empresa, não entregue a 

quantidade de material prevista 

no termo de referência, este deve 

solicitar a glosa da fatura. 

Sendo assim, os valores 

apresentados nas tabelas 01, 02 e 

03 do Relatório Preliminar de 

Auditoria nº 009/2018 não forma 

os apresentados na licitação, pois 

como foi informado 

anteriormente houve alteração da 

planilha de materiais e esta 

sofreu redução de quantidades”. 

 

planilha “Levantamento 

Materiais”, elaborada pelo 

Campus de Barreiras (Tabela 3.1 

abaixo), e no próprio valor 

apresentado pela AUDIN no 

presente Relatório (Tabela 3.2 

disposta abaixo). Insta cientificar 

que a informação prestada não 

modificou ou extinguiu a 

Constatação 1.1. 

campi a:  

1. Proceder ao 

levantamento dos materiais 

de limpeza que foram 

efetivamente entregues no 

decorrer do contrato, 

comparando com o 

previsto no edital,para 

efetuar a glosa dos 

materiais que não foram 

entregues.  

 

2. Cobrar dos fiscais de 

contrato atuação no sentido 

de:  

Receber mensalmente, e 

guardando sob sua 

custódia, documento com a 

relação dos materiais de 

limpeza entregues pela 

empresa contratada;  

Verificar se os materiais 

efetivamente entregues 

correspondem aos 

dispostos no referido 

documento;  

Comparar os materiais 

entregues com os previstos 

no edital (atentando-se não 

só para a quantidade, mas 

também medidas e 

qualidade dos mesmos);  

Informar à PROAP 

sobre a existência de 

materiais de limpeza não 

entregues para que seja 

feita a glosa do valor 

correspondente;  

Apenas permitir a 

permuta de materiais com 

prévia autorização do fiscal 

de contrato e de forma 

fundamentada.  

 

Constatação 1.2: 
Pagamento pela 

depreciação e pela 

manutenção de 

equipamentos que não 

foram disponibilizados ao 

campus. 

 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Esclarecemos que o IFBA não 

paga os valores mensais que 

constam na Tabela 05. Em 

relação às tabelas 04, 05 e 06 na 

análise da Auditoria Interna, a 

interpretação em relação a alguns 

valores referente aos campi 

Barreiras, Lauro de Freitas e 

Vitória da Conquista, está 

divergente ao informado na 

planilha de equipamentos, no que 

diz respeito ao custo de 

manutenção e depreciação. 

Em relação ao campus Barreiras 

o total da manutenção mais 

depreciação é de R$ 321,89. 

Não desconsiderando a eventual 

possibilidade de troca da Planilha 

analisada por esta AUDIN e a 

consequente apresentação de 

informações distorcidas, mas 

levando em consideração as 

iniciativas da PROAP, bem como 

a apuração realizada no Campus 

de Barreiras, a qual evidenciou 

um pagamento a maior no valor 

de R$ 111.801,29 em decorrência 

de materiais e equipamentos não 

entregues ou entregues em 

desconformidades com o edital 

(Processo SEI 

23286.001909/2016-05 – 

0989319), esta AUDIN mantém, 

em linhas gerais, a constatação 

em análise ao tempo que emite as 

Recomendações elencadas 

abaixo. 

Recomendação 1.2: Que a 

PROAP instrua os campi a:  

1. Proceder ao 

levantamento dos 

equipamentos que foram 

efetivamente entregues no 

decorrer do contrato, 

comparando com o 

previsto no edital, para 

efetuar a glosa das 

depreciações cobradas 

indevidamente.  

 

2. Acompanhar a glosa 

mensal referente à 

depreciação dos 

equipamentos não 

entregues, caso a empresa 

contratada eventualmente 

permaneça disponibilizado 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AnexosProposta.asp?uasg=158145&numprp=22016&prgcod=594494
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AnexosProposta.asp?uasg=158145&numprp=22016&prgcod=594494
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AnexosProposta.asp?uasg=158145&numprp=22016&prgcod=594494
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AnexosProposta.asp?uasg=158145&numprp=22016&prgcod=594494
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Porém, O custo dos equipamento 

(manutenção + depreciação) foi 

dividido por 60 meses (previsão 

de duração do contrato). O valor 

total da manutenção mais 

depreciação dos equipamentos, 

R$ 7.568,89, foi dividido pelo 

quantitativo de postos previstos 

na licitação, ou seja, 489. Sendo, 

assim o valor Total manutenção 

+ depreciação por posto de 

trabalho é de R$15,48.  

Atualmente o IFBA possui 293 

postos contratados. O valor de 

R$ 15,48 compõe o custo mensal 

da mão de obra. Conforme 

planilha de formação de preços 

(módulo 3: insumos diversos). 

Tais informações podem ser 

verificadas no endereço na 

planilha de custo ajustada data 

11/04/2016:  

.http://comprasnet.gov.br/livre/pr

egao/AnexosProposta.asp?uasg=

158145&numprp=22016&prgco

d=594494 

Em relação tanto a materiais não 

entregues, quanto a 

equipamentos, sempre 

orientamos aos campi para 

verificarem as planilhas, 

observando o que foi e está 

sendo entregue pela empresa. 

Não ocorrendo a entrega, as 

faturas deverão ser glosadas. 

Além disso, informamos que 

desde 2016, esta Diretoria de 

Gestão Administrativa e 

Planejamento (DGAP) iniciou 

processo de supressão contratual 

do contrato 12/2016 (Processo 

SEI nº 23278.009637/2017-28), 

conforme pode ser verificado nos 

e-mails em anexo.  

Foi solicitado aos campi que 

estes ajustassem a planilha de 

materiais e informassem sobre os 

equipamentos entregues pela 

empresa. Como a empresa 

apresentou divergências em 

relação aos equipamentos, 

primeiramente elaboramos o 1º 

aditivo de supressão, o qual foi 

assinado pela SULCLEAN, 

entretanto, após, a referida 

empresa informou que existiam 

alguns erros na planilha, o que 

foi corrigido e encaminhado para 

nova assinatura. O 1º aditivo de 

supressão tratou primeiramente 

de ajustes na planilha de matérias 

e da frequência da limpeza. O 

que gerou redução de postos de 

serviços. 

Para o segundo aditivo de 

supressão ficou acordado com o 

representante da Sulclen e o 

preposto em reunião do dia 

07/08/2018 que esta apresentaria 

a relação dos equipamentos 

equipamentos em 

quantidade inferior à 

contratada;  

3. Apenas permitir a 

permuta de equipamentos 

com prévia autorização do 

fiscal de contrato e de 

forma fundamentada.  
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entregues aos campi e estes farão 

a comparação do que foi previsto 

no termo de referência e o que 

foi entregue pela empresa. 

A partir destas informações, 

faremos as análises necessárias, 

verificando as possíveis 

diferenças que possam existir, 

para que a empresa devolva os 

valores referentes ao custo dos 

equipamentos que formam a 

planilha de formação de preço 

dos postos de trabalho”. 

 

Constatação 1.3: 

Pagamento por uniformes 

não entregues aos 

empregados terceirizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não houve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Quanto a esta constatação temos 

a informar que: 

 A DGAP realizará levantamento 

dos uniformes entregues junto à 

reitoria e campi (Ofício nº 

0955314/2019/DGAP.REI – 

processo Sei nº 

23278.000344/2019-82). Como 

já informado no relatório da 

auditoria, nos campi auditados, 

não ocorreu a entrega dos 

uniformes na quantidade prevista 

no termo de referência. 

Sendo assim, após termos todas 

as informações e realização dos 

cálculos necessários, será 

encaminhado ofício para 

empresa, solicitando que esta 

devolva os valores referentes ao 

custo do uniforme que formam a 

planilha de formação de preço 

dos postos de trabalho. 

Em relação à tabela 9, o relatório 

de auditoria considerou a 

quantidade prevista de postos de 

trabalho a serem contratados 

(489), quando deveria considerar 

o efetivo contratado, pois o IFBA 

não contratou a quantidade 

prevista. Em dezembro de 2016 

tinham sido contratados 284 

postos de trabalho e atualmente 

temos 293. 

No entanto, o custo total mensal 

de uniforme por empregado é de 

R$ 18,32, este valor compõe a 

planilha de formação de preço do 

posto de trabalho. 

Após realizarmos o levantamento 

de informações junto à reitoria e 

campi em relação aos uniformes 

não entregues, confirmando a 

não entrega dos uniformes, 

verificaremos o valor devido pela 

empresa e esta fará a devolução 

de pagamentos feito a maior”. 

Esta AUDIN considera as 

colocações pertinentes, bem 

como a iniciativa da PROAP, 

entretanto, considerando que não 

foi verificada a conclusão efetiva 

da questão, a implementação das 

ações serão acompanhadas por 

meio do Plano de Providências 

Permanentes (PPP) de acordo 

com as Recomendações dispostas 

abaixo. 

Recomendação 1.3: Que a 

PROAP instrua os campi a: 

1. Proceder ao 

levantamento dos 

uniformes que foram 

efetivamente entregues no 

decorrer do contrato, 

comparando com o 

previsto no edital, para 

efetuar a eventual glosa.  

2. Cobrar dos fiscais de 

contrato atuação no sentido 

de:  

Receber mensalmente, e 

guardando sob sua 

custódia, documento com a 

relação dos uniformes 

entregues pela empresa 

contratada;  

Verificar se os uniformes 

efetivamente entregues 

correspondem aos 

dispostos no referido 

documento;  

Comparar os uniformes 

entregues com os previstos 

no edital;  

Informar à PROAP 

sobre a existência de 

uniformes não entregues 

para que seja feita a glosa 

do valor correspondente;  

Apenas permitir 

modificação de uniforme 

com prévia autorização do 

fiscal de contrato e de 

forma fundamentada.  

 

Constatação 1.4: 

Pagamento em duplicidade 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Esta AUDIN considera as 

colocações pertinentes, bem 

Recomendação 1.4: Que a 

PROAP instrua os campi a:  
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de Equipamentos de 

Proteção Individual 

(EPI’s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Em relação a esta constatação 

temos a informar que a DGAP 

irá realizar o levantamento de 

informações junto à reitoria e 

campi, para que estes informem 

se os EPI´s e os materiais de 

limpeza ( itens 28 a 31 da 

planilha ) estão sendo entregues 

nas quantidades previstas no 

termo de referência e se há 

duplicidade ( Ofício nº 

0955314/2019/DGAP.REI – 

processo Sei nº 

23278.000344/2019-82).  

Verificaremos se a empresa 

realmente entrega supostamente 

estes materiais de forma 

duplicada e analisaremos a 

necessidade de permanência ou 

não nas planilha de EPI e 

material de limpeza. 

Caso a empresa não tenha 

realizado a entrega, os valores 

devidos serão cobrados. 

 No entanto, os EPI´s estão 

distribuídos de acordo com a 

função de cada posto de trabalho 

para a composição do custo da 

mão de obra, conforme planilha 

de formação de preço. Apesar de 

existir, conforme o relatório de 

auditoria, itens idênticos, estes 

devem ser entregues para os 

postos de trabalho de acordo com 

a função/atividades 

desenvolvidas. 

 Em relação à tabela 12 do 

relatório, a análise da auditoria 

considerou a quantidade total de 

postos de trabalho, como por 

exemplo, o postos de jardineiro 

previstos no pregão 02/2018 (28 

postos) e auxiliar de jardinagem 

(21 postos) que utilizam luva de 

vaqueta mista e luva tricotada. 

Levando em consideração os 

campi auditados (Barreiras, 

Lauro e Vitória da Conquista), o 

total contratado por estes campi 

para estes postos é de 08 postos. 

Desta forma o valor estimado na 

tabela 12 está bastante alto, já 

que não foram contratados os 

489 postos, tendo atualmente 

293. 

 Salientamos que para a 

formação da planilha de preço da 

mão de obra o custo do EPI foi 

de R$ 7,97 por posto. O valor 

anual com gasto de EPI foi 

dividido pelo total de postos 

previstos 489”. 

 

como a iniciativa da PROAP, 

entretanto, considerando que não 

foi verificada a conclusão efetiva 

da questão, a implementação das 

ações serão acompanhadas por 

meio do Plano de Providências 

Permanentes (PPP) de acordo 

com as Recomendações dispostas 

abaixo. 

1. Proceder ao 

levantamento dos EPI’s 

que foram efetivamente 

entregues no decorrer do 

contrato, comparando com 

o previsto no edital, para 

efetuar a glosa dos 

equipamentos que não 

foram entregues.  

2. Cobrar dos fiscais de 

contrato atuação no sentido 

de:  

Receber mensalmente, e 

guardando sob sua 

custódia, documento com a 

relação dos EPI’s 

entregues pela empresa 

contratada;  

Verificar se os EPI’s 

efetivamente entregues 

correspondem aos 

dispostos no referido 

documento (atendo-se 

quanto à duplicidade 

encontrada na Planilha de 

Materiais de Limpeza);  

Comparar os EPI’s 

entregues com os previstos 

no edital;  

Informar à PROAP 

sobre a existência de EPI’s 

não entregues para que seja 

feita a glosa do valor 

correspondente;  

Apenas permitir a 

permuta de materiais com 

prévia autorização do fiscal 

de contrato e de forma 

fundamentada.  
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Constatação 02: Entrega, 

pela SULCLEAN, de 

produtos saneantes sem 

registro ou notificação da 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Apesar de na descrição dos 

materiais de limpeza existir a 

previsão de registro no 

Ministério da Saúde apenas para 

três itens (03, 09 e 40), no item 

12.26 do termo de referência 

consta: 

1. OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

 12.26. A CONTRATADA 

deverá usar material de limpeza e 

outros produtos químicos 

necessários, que estejam 

aprovados pelo órgão 

governamental competente, e que 

não causem danos às pessoas, 

bem como aos revestimentos, 

pisos, instalações, e redes de 

água e esgoto. 

 Em relação atuação dos fiscais 

do contrato, a DGAP concorda 

que apenas o manual de 

fiscalização não reduz os riscos 

na fiscalização. É necessário 

capacitação. No período de 09 a 

12/08/2016 foi ministrado curso 

de Gestão e Fiscalização de 

Contratos em parceria com a 

ENAP na Reitoria do IFBA. A 

ENAP sempre oferta este curso à 

distância. A ESAF realizou no 

período de 09/10 a 11/10/2017. 

A PROAP realizou a 1º Semana 

de Capitação em parceria com a 

ESAF no período de 15/10 a 

19/10/2018, tendo como uma das 

oficinas “Gestão e Fiscalização 

de Contratos como Instrumento 

de Governança das Compras 

Públicas”. 

Desta forma, percebe-se que 

existiram cursos de capacitação 

de gestão e fiscalização de 

contratos para servidores do 

IFBA, cabendo aos fiscais o 

interesse em obter conhecimento 

para auxiliá-los numa melhor 

atuação nesta atividade. 

Quanto ao Manual de Gestão e 

Fiscalização de contratos, este foi 

informado por meio de e-mail´s 

para os DEPAD´s e DAP´s dos 

Campi nos dias 24/07/2017 e 

09/11/2017 (para Diretores 

Gerais). Além de informar no 

Colégio de Dirigentes. Email´s 

em anexo. 

O DEPAD – Reitoria apesar de 

contar com poucos servidores, 

sempre orienta os campi nas 

questões referentes à fiscalização 

dos contratos”. 

Em sua manifestação, foi citado 

pelo gestor o item 12.26 do 

Termo de Referência do contrato, 

o qual informa que a 

contratadadeve usar material de 

limpeza aprovado pelo órgão 

governamental competente. 

Entretanto, quando da elaboração 

do Relatório Preliminar, esta 

AUDIN já havia observado a 

insuficiência do disposto, tendo 

informado que “em nenhum 

momento, foi citada, de forma 

clara, a necessidade de haver 

registro/notificação na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) no Termo de 

Referência do Edital e, 

sobretudo, nas descrições dos 

itens constantes na planilha 

retrocitada”.(grifo nosso)  

A fragilidade mencionada na 

presente Constatação possibilita 

não só a entrega e o uso de 

saneantes ilegais, mas também a 

ocorrência de incidentes 

provenientes à utilização dos 

mesmos. A afirmação em questão 

é legitimada nas auditorias in loco 

realizadas em campi deste IFBA, 

onde foi constatado, em 100% 

deles, a entrega, pela empresa 

contratada, de saneantes sem 

registro/notificação na ANVISA 

(que são considerados produtos 

clandestinos).  

Quanto à capacitação, a mesma 

será tratada na Constatação 08 

deste Relatório; já o que concerne 

à comunicação deficiente, o tema 

já foi abordado no Relatório 

Técnico Final de Auditoria nº 

004/2018. 

Recomendação 02: Que, 

nos futuros contratos, passe 

a inserir nos Termos de 

Referências e na descrição 

dos itens (no anexo 

correspondente), de forma 

clara e explícita, a 

necessidade dos 

produtos/saneantes 

possuírem 

registro/notificação na 

ANVISA. 
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Constatação 03: Entrega, 

pela SULCLEAN, de 

materiais e equipamentos 

sem marca de 

conformidade de 

qualidade (INMETRO ou 

similar). 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Cabe aos fiscais de contrato 

verificar as obrigações da 

empresa no cumprimento dos 

serviços. Estas obrigações 

constam no termo de referência. 

Conforme o termo de referência 

itens12.27 e 12.28: 

12.27 Prestar os serviços dentro 

dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, fornecendo todos 

os saneantes domissanitários, 

materiais, inclusive sacos 

plásticos para acondicionamento 

de detritos, equipamentos, 

ferramentas e utensílios em 

quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas contendo 

marca de conformidade de 

qualidade (INMETRO ou 

similar) com a observância às 

recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislações; 

12.28 Fornecer papel higiênico, 

sabonete líquido e papel toalha 

em quantidade suficiente e 

qualidade adequada contendo 

marca de conformidade de 

qualidade (INMETRO ou 

similar); 

O DEPAD – Reitoria apesar de 

contar com poucos servidores, 

sempre orienta os campi nas 

questões referentes à fiscalização 

dos contratos”. 

Na manifestação do gestor, foram 

citados os itens 12.27 e 12.28 do 

Termo de Referência do contrato, 

entretanto, os mesmos itens já 

haviam sido mencionados no 

Relatório Preliminar de 

Auditoria, tendo sido eles 

considerados insuficientes.  

Na oportunidade, foi informado 

sobre a necessidade de se colocar 

a referida exigência na descrição 

dos equipamentos (planilha anexa 

ao Contrato/Termo de 

Referência), visto que é com base 

nesse documentoque a empresa 

contratada disponibiliza os itens, 

bem como os fiscais de contratos 

osrecebem.  

A fragilidade mencionada na 

presente Constatação possibilita 

não só a entrega de produtos sem 

garantia de atendimento aos 

critérios relativos à saúde e 

segurança, mas também a 

ocorrência de acidentes de 

trabalho. A afirmação em questão 

é legitimada nas auditorias in loco 

realizadas em campi deste IFBA, 

onde foi constatado, em 100% 

deles, a entrega, pela empresa 

contratada, de equipamentos sem 

o selo INMETRO.  

Quanto à capacitação, a mesma 

será tratada na Constatação 08 

deste Relatório; já o que concerne 

à comunicação deficiente, o tema 

já foi abordado no Relatório 

Técnico Final de Auditoria nº 

004/2018. 

Recomendação 03: Que, 

nos futuros contratos, passe 

a inserir na descrição dos 

itens (anexo ao 

Contrato/Termo de 

Referência), de forma clara 

e explícita, a necessidade 

dos equipamentos 

possuírem o selo 

INMETRO. 

Constatação 04: 

Inobservância aos 

requisitos de 

sustentabilidade 

ambiental, tendo em vista 

a não separação dos 

resíduos recicláveis pela 

fonte geradora e a sua 

destinação devida, 

conforme previsto no 

contrato. 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Conforme consta no relatório, 

ainda não está sendo realizada a 

coletiva seletiva na Reitoria do 

IFBA e nos campi auditados. 

Esta Diretoria reconhece a 

necessidade de atender requisitos 

de sustentabilidade ambiental, 

realizando a coletiva seletiva. No 

entanto, ainda não foi possível 

realizar esta ação. Verificaremos 

com o Gabinete da Reitoria a 

possibilidade de formar uma 

comissão para implantação da 

coleta seletiva na Reitoria. 

Quanto aos sacos de lixo nas 

cores azul, vermelho e verde, 

realizaremos levantamento de 

informações junto à Reitoria e 

campi, verificando se estes sacos 

estão sendo entregues, mesmo 

não sendo utilizados para a 

separação por tipo resíduo ou se 

estão sendo utilizados para coleta 

A gestão reconhece a necessidade 

de atender aos requisitos de 

sustentabilidade ambiental, bem 

como sugere forma de solucionar 

a falha.  

Quanta a não utilização dos sacos 

coloridos da coleta seletiva, foi 

informado que será feito um 

levantamento para verificar se 

houve a entrega do referido 

material, cogitando que tenha 

sido utilizado para outro fim, ou 

mesmo substituído por sacos 

pretos. Nesse aspecto, é oportuno 

salientar que:  

nos campi, não foi constatada a 

entrega dos referidos itens;  

outra finalidade, bem como a 

substituição por saco preto, não é 

justificável, haja vista que 

também foi constatado nas 

auditorias in loco que as cestas de 

coleta seletiva estão sendo 

subutilizadas, não havendo, 

Recomendação 4.1: Que 

se promovam ações de 

conscientização entre 

discentes, docentes, 

técnicos administrativos, 

terceirizados e visitantes, 

no âmbito da Reitoria, com 

vistas a disseminar a 

cultura da separação de 

lixos sólidos recicláveis.  

Recomendação 4.2: Que 

se tomem as providências 

necessárias no intuito de 

possibilitar o efetivo 

recolhimento diferenciado 

de resíduos e sua adequada 

destinação pela empresa 

contratada, a nível 

institucional (Reitoria e 

campi).  

Recomendação 4.3: Que 

realize o levantamento para 

verificar se houve a efetiva 

entrega dos sacos coloridos 

aos campi desde o início 

do contrato e, sendo o 

caso, promova a glosa 

correspondente. 
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seletiva. Até mesmo se a 

empresa não entrega os referidos 

sacos e substitui pelo saco na cor 

preto (item 47 da planilha de 

materiais). ( Ofício nº 

0955314/2019/DGAP.REI – 

processo Sei nº 

23278.000344/2019-82) 

A partir destas informações, 

faremos as análises necessárias, 

verificando se há valores a serem 

devolvidos. Existindo, este serão 

cobrados à empresa. 

Salientamos que o relatório faz 

menção a atualização de valores 

e correções monetárias, no 

entanto, informamos que os 

valores constantes nas planilhas 

de materiais, equipamentos, 

uniformes e EPI´s não sofreram 

reajustes desde 2016”. 

 

portanto, constante troca de saco;  

especificamente a substituição de 

sacos coloridos pelos pretos, é 

oportuno lembrar que os 

primeiros possuem preços mais 

elevados do que os segundos. 

Nesse sentido, havendo a troca, é 

necessário a glosa da diferença 

dos valores.  

 

Constatação 05: 

Inexistência de pesquisa 

de satisfação dos usuários, 

no intuito de avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pela empresa 

contratada. 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Apesar de não constar no termo 

de referência e nem no manual 

de gestão de fiscalização de 

contratos, podemos implantar 

esta prática. Por não está prevista 

no termo de referência, esta 

pesquisa, seria utilizada, neste 

contrato, como auxílio para os 

fiscais, verificando junto à 

comunidade, como está sendo 

realizada a prestação do serviço. 

Já que a implantação deste 

mecanismo previsto tanto na IN 

02/2008 SLTI e na IN 05/2017 

do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, 

requer uma capacitação mais 

aprofundada para os fiscais de 

contrato, pois seria necessária a 

criação de indicadores 

mensuráveis referentes à 

medição dos serviços”. 

Por meio da sua manifestação, a 

gestão demonstrou interesse em 

buscar soluções para os 

problemas já instalados, ao tempo 

em que pontuou algumas 

limitações. Nesse sentido, cabe 

destacar que:  

para a realização da pesquisa no 

contrato em vigor, necessário se 

faz a sua efetivação, bem como a 

utilização de meios possíveis, 

sempre buscando o 

aperfeiçoamento do que foi 

implementado.  

se buscar soluções para o atual 

contrato, não se pode deixar de se 

vislumbrar meios que impeçam 

que a referida falha se repita em 

futuros contratos.  

 

Recomendação 05: Que se 

criem mecanismos para 

que os fiscais de contratos 

possam realizar pesquisa 

de satisfação dos usuários 

no intuito de avaliar a 

qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas 

contratadas, nos presentes 

e nos futuros contratos. 

Constatação 06: 

Inexistência de livro de 

registro das ocorrências. 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“A DGAP solicitará aos fiscais 

de contrato da Reitoria e aos 

DEPAD´s e DAP´s dos campi 

que informem aos seus fiscais 

que registrem as ocorrências das 

empresas contratadas. (Ofício nº 

0955314/2019/DGAP.REI – 

processo Sei nº 

23278.000344/2019-82) 

Salientamos que esta Diretoria 

solicitou ao Analista de Sistemas 

S.P., alterações no módulo 

SUAP-Contratos para melhorar a 

É de suma importância que os 

registros se concentrem em único 

livro ou pasta no intuito de 

proporcionar fácil acesso às 

informações, bem como uma 

visão mais ampla da atuação pela 

empresa contratada. Nesse 

sentido, emitimos a 

Recomendação, disposta abaixo, 

a qual será acompanhada por 

meio do Plano de Providências 

Permanente. 

Recomendação 06: Que a 

PROAP instrua os fiscais 

de contratos, no âmbito da 

Reitoria e dos campi, a 

anotar, em registro próprio, 

todas as ocorrências 

relacionadas à execução do 

contrato, determinando o 

que for necessário à 

regularização das faltas ou 

defeitos observados. 
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gestão e fiscalização dos 

contratos da Reitoria e Campi. 

Com as alterações solicitadas, 

será possível, verificar quem são 

os fiscais de cada contrato, com 

as devidas portarias de 

nomeação, ata de início dos 

serviços, carta de indicação de 

preposto, ordem de serviço, 

ocorrências, notificações 

,sanções, entre outras. E-mail 

Em relação ao DEPAD-Reitoria, 

temos a informar que este 

departamento apesar de contar 

com poucos servidores, sempre 

orienta os campi nas questões 

referentes à fiscalização dos 

contratos”. 

Constatação 07: Falta de 

atuação do fiscal de 

contrato no que diz 

respeito à: 

1. Solicitação de 

comprovação formal de 

atendimento às seguintes 

obrigações da empresa 

contratada sobre os 

empregados terceirizados: 

1.1. Realização do exame 

admissional; 

1.2. Realização dos 

exames periódicos; 

1.3. Orientações regulares 

sobre a forma adequada de 

realizar os serviços, com 

ênfase à economia no 

emprego de materiais e 

racionalização de energia 

elétrica no uso dos 

equipamentos. 

1.4. Realização de curso 

de capacitação/reciclagem 

sobre: 

1.4.1. Relações 

interpessoais; 

1.4.2. Segurança no 

trabalho; 

1.4.3. Prevenção de 

incêndio no local de 

trabalho. 

2. Solicitação, no 

primeiro mês da prestação 

de serviço, da Carteira de 

Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) dos 

empregados admitidos, no 

intuito de verificar o 

devido preenchimento e 

assinatura; 

3. Solicitação da relação 

nominal dos empregados 

terceirizados (com nome, 

função, local e horário do 

posto de trabalho); 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Em relação a esta constatação, 

solicitaremos aos fiscais de 

contrato que fiscalizem os 

contratos de acordo com o termo 

de referência do pregão 02/2016, 

além de utilizar outros 

instrumentos de fiscalização 

como o Manual de Gestão e 

Fiscalização de Contratos do 

IFBA e a Instrução Normativa 

05/2017 do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão. (OFÍCIO Nº 

0955361/2019/DGAP.REI -

processo SEI 

23278.000347/2019-16)”. 

 

Considerando a manifestação do 

gestor e a necessidade de 

acompanhamento da 

implementação das sugestões de 

melhorias mediante o Plano de 

Providência Permanente, 

emitimos a Recomendação 

disposta abaixo. 

Recomendação 07: Que a 

PROAP instrua os fiscais 

de contratos, no âmbito da 

Reitoria e dos campi, a 

solicitar das empresas 

contratadas, arquivando-os 

posteriormente, os 

seguintes documentos:  

1. Comprovação formal de 

atendimento às obrigações 

abaixo:  

a. Realização do exame 

admissional;  

b. Realização dos exames 

periódicos;  

c. Orientações regulares 

sobre a forma adequada de 

realizar os serviços, com 

ênfase à economia no 

emprego de materiais e 

racionalização de energia 

elétrica no uso dos 

equipamentos.  

d. Realização de curso de 

capacitação/reciclagem 

sobre:  

i. Relações interpessoais;  

ii. Segurança no trabalho;  

iii. Prevenção de incêndio 

no local de trabalho.  

2. Solicitação, no primeiro 

mês da prestação de 

serviço, da Carteira de 

Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) dos 

empregados admitidos, no 

intuito de verificar o 

devido preenchimento e 

assinatura;  

3. Solicitação da relação 

nominal dos empregados 

terceirizados (com nome, 

função, local e horário do 

posto de trabalho);  

4. Solicitação de listagem 

de equipamentos, 



49 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

4. Solicitação de 

listagem de equipamentos, 

ferramentas e utensílios 

utilizados nos serviços; 

5. Solicitação do uso do 

crachá pelos empregados 

terceirizados como 

documento de 

identificação. 

 

ferramentas e utensílios 

utilizados nos serviços;  

5. Solicitação do uso do 

crachá pelos empregados 

terceirizados como 

documento de 

identificação.  

 

Constatação 08: Exígua 

capacitação de servidores 

em curso de fiscalização 

de contrato. 

Não houve Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Despacho emitido em 

11/01/2019 (SEI 0955460), o 

gestor informa: 

“Conforme consta no Regimento 

Interno do IFBA: 

Art. 161 A Diretoria Sistêmica 

de Gestão de Pessoas, dirigida 

por um(a) diretor(a), possui 

como atribuições: 

I. Propor, planejar, implementar, 

acompanhar e avaliar as políticas 

e diretrizes relativas ao 

recrutamento e seleção; ao 

movimento; ao desenvolvimento; 

à capacitação; à qualificação; à 

avaliação de desempenho; à 

saúde; à segurança e à qualidade 

de vida dos(as) servidores(as); 

(grifo nosso) 

... 

IV. Elaborar, coordenar e 

supervisionar os programas de 

capacitação dos servidores(as) 

técnico-administrativos e 

docentes, em atendimento ao 

Decreto no 5.707, de 23 de 

fevereiro de 2006, e Lei no 

11.784, de 22 de setembro 

de 2008; 

... 

Art. 175 O Departamento de 

Desenvolvimento e 

Movimentação de Pessoal, 

chefiado por um(a) chefe, possui 

como atribuições: 

V. Planejar, desenvolver, 

administrar, executar, 

acompanhar e avaliar ações 

ligadas ao recrutamento, seleção, 

dimensionamento, capacitação e 

desenvolvimento da força de 

trabalho da Instituição. 

Além destas atribuições da 

Diretoria de Gestão de Pessoas 

(DGP) em relação à capacitação 

dos servidores, existe a 

Coordenação de 

Aperfeiçoamento e Capacitação 

que trata especificamente dessa 

demanda. 

Deste modo, a PROAP, o 

A capacitação citada pela gestão 

traduz o exemplo adequado de 

apoio que a PROAP pode 

proporcionar aos campi, 

entretanto, não foi inserido no 

presente processo ou 

encaminhado a esta AUDIN 

documentos que comprovem não 

só a realização do curso, mas 

também o convite de participação 

de público alvo adequado.  

Quanto ao apoio que a PROAP 

declara prestar aos campi, ainda 

que existente, não foi possível 

constatar sua eficiência na 

presente auditoria. Para 

corroborar o exposto, cumpre-nos 

recordar a comunicação 

deficiente constatada no Relatório 

Técnico Final de Auditoria nº 

04/2018 (Relatório de Avaliação 

dos Controles Internos). 

Recomendação 08: Que a 

PROAP crie formas e/ou 

ferramentas para contribuir 

na capacitação dos fiscais 

de contratos para atingir 

todos os fiscais de 

contratos no âmbito 

institucional. 
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DEPAD da Reitoria, assim com 

os Departamentos de 

Administração dos campi podem 

solicitar ao DGP que sejam 

realizados cursos de capacitação 

relacionados à gestão de 

fiscalização de contratos. 

Como já informado 

anteriormente, no período de 09 

a 12/08/2016 foi ministrado 

curso de Gestão e Fiscalização de 

Contratos em parceria com a 

ENAP na Reitoria do IFBA . A 

ENAP sempre oferta este curso à 

distância. A Escola de 

Administração Fazendária 

(ESAF) realizou no período de 

09/10 a 11/10/2017. 

Apesar da atribuição de 

capacitação ser do DGP, desde o 

ano de 2017 a PROAP e a DGAP 

vem tentando realizar parceria 

com a ESAF para realizar cursos 

de capacitação. Esta parceria foi 

firmada em 2018, realizando a 1º 

Semana de Capitação no período 

de 15/10 a 19/10/2018, tendo 

como uma das oficinas “Gestão e 

Fiscalização de Contratos como 

Instrumento de Governança das 

Compras Públicas”. 

Desta forma, percebe-se que 

existiram cursos de capacitação 

de gestão e fiscalização de 

contratos para servidores do 

IFBA, cabendo aos fiscais o 

interesse em obter conhecimento 

para auxiliá-los numa melhor 

atuação nesta atividade. 

Tanto a PROAP, quanto a DGAP 

e o DEPAD- Reitoria dão apoio 

aos campi em relação à execução 

dos contratos, inclusive 

atendendo solicitação de alguns 

campi para a realização de 

reuniões na Reitoria e no próprio 

campus com a presença do 

preposto da empresa, com o 

objetivo de sanar dúvidas e 

auxiliá-los na resolução de 

problemas”. 
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3. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS 

CONTROLES INTERNOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, COM BASE NOS 

TRABALHOS REALIZADOS, IDENTIFICANDO AS ÁREAS QUE 

APRESENTAM FALHAS RELEVANTES E IDENTIFICANDO AS AÇÕES 

PROMOVIDAS PARA REGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

DELAS DECORRENTES. 

Nas auditorias realizadas e concluídas no exercício 2019, foram avaliados os controles 

internos com base na metodologia COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission). Diante do exposto, apresentamos nas Tabelas 13 a 17, dispostas 

abaixo, as análises dos controles internos realizadas em cada Ação de Auditoria, 

relativas ao PAINT/2019, as quais foram concluídas no exercício de referência: 

 

Tabela 13: Avaliação do controle sobre a Gestão de Riscos do Instituto– Ação nº 14 – PAINT/2019 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2019 

 

Ação nº 14:  Avaliação da Gestão de Riscos do Instituto. 

 

 Comitê Interno 

de Governança 
e Integridade; 

 

 Pró-Reitoria de 
Administração 

e Planejamento 
– PROAP; 
 

 Pró-Reitoria de 

Ensino - 
PROEN; 
 

 Pró-Reitoria de 

Desenvolvimen
to Institucional 
– PRODIN; 
 

 Pró-Reitoria de 

Extensão - 
PROEX; 

 

 Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-

Graduação e 
Inovação – 
PRPGI. 

 

 

Não foi possível fazer uma análise conjunta do controle interno baseada nos elementos da 

metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), tendo em vista a ausência e a insuficiência das respostas emitidas pelas Pró-Reitorias. 

Assim, para levantar informações especificas sobre o elemento risco, houve a necessidade de 

aplicação do Questionário de Avaliação da Gestão de Riscos, in loco, com o objetivo de 

verificar como este elemento estava sendo tratado nos referidos órgãos.   

 

No decorrer do trabalho de auditoria, verificou-se que após a instituição do Comitê Interno de 

Governança e Integridade, não houve a institucionalização de estrutura capaz de assessorar e 

apoiar a elaboração de diretrizes, políticas, normas e procedimentos para a implementação do 

processo de gerenciamento dos riscos. 

Na falta de arranjos organizacionais, não houve a construção de uma de uma Política de Gestão 

de Risco com vistas a dar uniformidade às medidas adotadas e que integrasse todas as partes 

interessadas. Assim, as ações foram pontuais, cada Pró-Reitoria agiu de forma isolada e 

informal.  

 

Ante a situação encontrada, observou-se a falta de aderência em relação às boas práticas 

voltadas para a Gestão de Riscos, sendo as principais dissonâncias descritas abaixo: 

 ausência de definição formal quanto aos papéis, responsabilidades e competências 

para a condução dos trabalhos necessários à implementação da gestão de riscos, bem 

como, os parâmetros para dimensionar e indicar os servidores para a atividade de 

capacitação; 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2019 

 

Ação nº 14:  Avaliação da Gestão de Riscos do Instituto. 

 
 

 a etapa de identificação e avaliação dos riscos, realizados pela PROEN, foi 

implementada sem o registro e produção de documentação que informasse como os 

trabalhos foram conduzidos, nem quais servidores participaram e quais os 

procedimentos e medidas que foram adotados; 

 

 não houve o registro de como estão sendo aplicadas as ferramentas e técnica 

informadas nos questionários (5W2H, Diagrama de Pareto e a técnica Análise por 

Diagrama de Bloco), assim, não foi possível fazer análises quanto à adequação 

dessas ferramentas/técnicas e prováveis aplicações nas etapas de identificação e 

avaliação dos riscos; 

 
 não houve informações sobre de que maneira os riscos foram avaliados e, 

posteriormente, classificados de modo a serem tratados em um ranking de 

prioridades, tendo em vista que não foram estabelecidos os critérios e escalas de 

mensuração da vulnerabilidade e não se determinou a relação de impacto versus 

probabilidade de ocorrência. 

 
 ausência de especificação de prazos e responsáveis para implementação de algumas  

medidas que foram elaboradas pelo Departamento de Assistência Estudantil – 

DEPAE em resposta aos riscos apurados por este órgão.   

 
 não foram estabelecidas rotinas de revisão periódica das respostas com a finalidade 

de testar a adequação das medidas, nem foram elaborados planos de contingência 

com vistas a garantir a continuidade dos serviços públicos no caso dos riscos se 

concretizarem. 

 

 

Tabela 14: Avaliação do controle sobre o Processo de Compra/Serviços/Pessoal (Aquisições) – Ação 

nº 16 – PAINT/2019 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2019 

Ação nº 16:  Processo de Compra/Serviços/Pessoal (Aquisições) 

Pró-Reitoria de 

Administração e 
Planejamento - 

PROAP  

 

Avaliação dos controles internos, com base na metodologia COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) foi realizada entre os meses de maio e 

junho/2018 no âmbito dos setores diretamente relacionados com o processo de compras e 

acompanhamento de contratos da Diretoria de Administração e Planejamento (DGAP), 

conforme Relatório Técnico Final de Auditoria de nº 004/2018. 
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Tabela 15: Avaliação do controle sobre os Instrumentos firmados entre o IFBA e as Fundações de 

Apoio – Ação nº 21 – PAINT/2019 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2019 

 

Ação nº 21:  Avaliação dos instrumentos firmados entre o IFBA e as Fundações 

de Apoio 

 

PRÓ-REITORIA 
DE EXTENSÃO - 

PROEX 

A auditoria buscou avaliar o grau de cumprimento das normas relativas à transparência 

na gestão dos recursos públicos no contexto das relações entre o IFBA e as fundações de 

apoio. Com base nas análises efetuadas, constatou-se que tanto o IFBA quanto as 

fundações não disponibilizam as informações de forma completa, flexível e detalhada, 

bem como, não oferecem recursos em seus sites que permitam o acesso aos dados de 

forma suficientemente transparente e facilitada, no caso das fundações de apoio. 

Das irregularidades encontradas, no decurso da auditoria, entre outras, destacam-se: 

1. As decorrentes do site oficial do IFBA: 

 Inexistência de registro centralizado de projetos. 

 Não disponibilização de documento que contemple todos os 

projetos/agentes de todas as fundações de apoio que o IFBA esteja 

vinculado; 

 Ausência de informações institucionais e organizacionais que 

explicitem regras e condições do relacionamento com suas 

fundações de apoio; 

 Inexistência de metas propostas e indicadores de resultado e de 

impacto que permitam avaliar a gestão do conjunto de projetos, e 

não de cada um individualmente; 

 Ausência de relatórios das fiscalizações realizadas em suas 

fundações de apoio. 

 

2. As provenientes dos sites oficiais das fundações de apoio:  

 Inexistência dos seguintes recursos: 

o Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso 

à informação de forma  

o objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão; 

o Adoção de medidas para garantir acessibilidade de 

conteúdo a pessoas com deficiência. 

 Ausência de publicação de parâmetros de divulgação de projetos 

executados, agentes que deles participem, convênios, contratos e 

demais ajustes celebrados, registro das despesas e seleções 

públicas. 

 Não publicação das demonstrações contábeis e dos relatórios de 

fiscalizações, auditorias, inspeções e avaliações de desempenho a 

que se tenha submetido e das avaliações de desempenho a que se 

submetam. 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2019 

 

Ação nº 21:  Avaliação dos instrumentos firmados entre o IFBA e as Fundações 

de Apoio 

 

Nesse sentido, com base nas evidências coletadas durante o trabalho de auditoria, foi 

constatada a insuficiência de publicidade e de transparências nos termos firmados entre 

o IFBA e as fundações de apoio, os quais se busca suprimir por meio das recomendações 

no Relatório Final de Auditoria, cujo acompanhamento ocorrerá por meio do Plano de 

Providências Permanente (PPP). 

 

 

 

Tabela 16: Avaliação do controle sobre a Gestão do Programa de Assistência Estudantil e Apoio 

aos Estudantes – Ação nº 23 – PAINT/2019 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2019 

Ação nº 23:  Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos Estudantes 

Campus de Feira 
de Santana 

No campus de Feira de Santana foram constatadas deficiências em relação ao Ação nº 23:  

Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos Estudantes controles internos 

administrativos aplicados na execução do Programa de Assistência Estudantil. Foi declarado, 

no Questionário de Avaliação dos Controles Internos e na Avaliação da Gestão do Programa 

de Assistência Estudantil, que possui manual de rotinas e procedimentos devidamente 

formalizado; fluxogramas e/ou mapas de processos que contemplam as atividades do setor; 

embora não existam registros desses documentos. Além disso, não realiza conferência e 

supervisão, por outro servidor, das etapas relacionadas aos processos de trabalho; nem adota 

diretivas/check-list para análise criteriosa da documentação apresentada pelos interessados nos 

programas universais e complementares. 

Foram constatadas as seguintes situações: 

- Inexistência de Departamento/Coordenação regimentalmente previsto; 

- Ausência de identificação, avaliação e gerenciamento de riscos nos processos; 

- Controles internos administrativos insuficientes; 

- Ausência de autoavaliação quanto à execução do Programa de Assistência Estudantil e Apoio 
aos Estudantes. 

 

 

 

 

Tabela 17: Avaliação do controle sobre o Acompanhamento de Contratos de Locação de Mão de 

Obra – Ação nº 14– PAINT/2018  

(Relatórios emitidos em 2019) 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 14:  Acompanhamento de Contratos de Locação de Mão de Obra 

Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento – 

A auditoria concernente à Acompanhamento de contratos de Locação de Mão de 

Obra ocorrida no exercício 2018 foi dividida em três partes: Avaliação do controle, 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 14:  Acompanhamento de Contratos de Locação de Mão de Obra 

PROAP 

(Relatórios de nº 

005/2018 e 
009/2018) 

avaliação do planejamento e a avaliação da execução. O presente relatório refere-se à 

avaliação do planejamento, cujos achados refletiram as fraquezas detectadas no 

momento da avaliação dos controles, que culminou na emissão do Relatório nº 

004/2018. Nesse sentido, a avalição do controle, já publicado no Relatório de Gestão 

2018 correspondeu a: 

Embora a Diretoria de Administração e Planejamento (DGAP) tenha não 

só demonstrado interesse, como também implementado algumas ações de 

controles, estas ações se mostraram indubitavelmente insuficientes diante 

da relevância e do alcance da matéria.  

Ainda que, em alguns casos, essa Diretoria dependa de outras unidades 

desta Reitoria para implantar um sistema de controle interno eficaz e 

efetivo, isso não deve ser considerado motivo para a não implantação das 

diversas formas de controle, tendo em vista que há uma premente 

necessidade de se criar mecanismos, com base, preferencialmente, na 

metodologia COSO, com vistas a salvaguardar o erário e contribuir para 

o alcance dos objetivos institucionais. 

 

Campus de 
Barreiras 

(Relatório de nº 
006/2018) 

 

Foi verificado que as fraquezas nos controles internos da PROAP, em todo o 

processo de contratação de locação de mão de obra, refletiram diretamente na falha 

encontrada no campus. Associado a isso, no que se refere à fase do planejamento, 

constatou-se que o Campus de Barreiras não possuía metodologias eficientes capazes 

de mensurar as necessidades da unidade. Quanto ao acompanhamento da execução, 

foram constatadas algumas falhas, entretanto houve nítido e constante esforço, por 

parte da gestão e dos servidores envolvidos, de regularizar os erros detectados, 

porém, as soluções foram repetitivamente obstaculizadas pela PROAP. 

Campus de Lauro 
de Freitas 

(Relatório de nº 
007/2018) 

 

Foi verificado que as fraquezas nos controles internos da PROAP, em todo o processo de 

contratação de locação de mão de obra, refletiram diretamente na falha encontrada no campus. 

Associado a isso, constatou-se que no Campus de Lauro de Freitas inexiste controles internos 

administrativos capazes de mensurar suas necessidades, bem como prevenir e/ou corrigir erros 

e/ou fraudes em no processo de contratação de serviços terceirizados (planejamento, execução 

e acompanhamento) tendo em vista a insuficiência no quadro de pessoal (tendo apenas um 

técnico-administrativo no campus), a falta de capacitação do servidor e o não envolvimento da 

gestão. 

 

Campus de 

Vitória da 
Conquista 

(Relatório de nº 
008/2018) 

 

Foi verificado que as fraquezas nos controles internos da PROAP, em todo o processo de 

contratação de locação de mão de obra, refletiram diretamente na falha encontrada no campus. 

Associado a isso, no que se refere à fase do planejamento, constatou-se que o Campus de 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 14:  Acompanhamento de Contratos de Locação de Mão de Obra 

Vitória da Conquista não possuía metodologias eficientes capazes de mensurar as necessidades 

da unidade. Quanto ao acompanhamento da execução, verificou-se esforço na tentativa de 

acompanhar o processo de contratação de locação de mão de obra, entretanto, a mesma se 

mostrou frágil e insuficiente para cumprir, de forma satisfatória, as exigências que regem a 

matéria. 

 

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS 

SEM PREVISÃO NO PAINT, INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS 

RESULTADOS. 

Em continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, foram distribuídas 06 

(seis) edições do material informativo intitulado “AUDITORIA INFORMA”– no 

período de janeiro a dezembro/2019, o qual tem como principal objetivo o 

compartilhamento de conhecimentos instrumentais em Gestão Pública. O referido 

material foi distribuído de forma a socializar, entre setores estratégicos dos Campi do 

IFBA e sua Reitoria, informações sobre “Normativos e Julgados TCU”, cuja fonte é o 

Ementário de Gestão Pública.  

 

 

5. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT 

NÃO REALIZADOS OU NÃO CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS 

PARA A SUA NÃO EXECUÇÃO E, QUANDO APLICÁVEL, COM A 

PREVISÃO DE SUA CONCLUSÃO. 

5.1.  RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT NÃO 

REALIZADOS. 

No que tange à inexecução de algumas ações do Plano Anual de Auditoria Interna, 

exercício 2019, informamos sobre a redução da capacidade operacional da Unidade, 

pois houve a vacância de um cargo de Auditor, a licença – médica de outra servidora 

(45 dias), bem como a designação de uma Auditora para a assunção de cargo 

comissionado no Campus de Feira de Santana. Outro fato que contribui para a 

inexecução das ações fora o atraso na nomeação da nova gestão, que propiciou à 



57 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

instabilidade no ambiente do Instituto, ocasionando, por parte dos gestores, atraso 

nas respostas às solicitações de auditoria, prejudicando o cronograma das atividades.  

As ações que não puderam ser realizadas foram:  

Tabela 18: Relação das Ações do PAINT/2019 não executadas no exercício 

AÇÃO – PAINT/2016 
FERRAMENTA 

UTILIZADA PARA 

CONSECUÇÃO DA 

AÇÃO 

PRAZO PARA 

CONCLUSÃO 
Nº Descrição 

10 
Assessoramento à Gestão durante o 
processo de implantação da Gestão de 

Riscos no Instituto; 

PAINT/2020 Dezembro/2020 

13 
Participação de servidores no XLVIII 
e XLIX  FONAITEC-MEC. (2019); 
 

PAINT/2020 Novembro/2020 

15 
Avaliação dos Controles Internos do 
Polo de Inovação 

Não contemplado no 
PAINT/2020 

Indisponibilidade de carga 
horária. 

17 Convênios; 

Matriz de Riscos - 

PAINT/2020 
(Reprogramada) 

Julho a Setembro/2020 

18 
Analise de Projetos Pedagógicos de 
Cursos e Projetos de Implantação de 
Cursos Superiores; 

Matriz de Riscos - 
PAINT/2020 

(Reprogramada) Junho/2020 

19 Elaboração/Reestruturação de 
Projetos de Cursos Técnicos 

Matriz de Riscos - 
PAINT/2020 

(Reprogramada) 
Outubro/2020 

20 Publicação de editais de atividades 
extensionistas; 

Matriz de Riscos - 
PAINT/2020 

(Reprogramada) 
Outubro/2020 

22 
Bolsas de estudos 

Matriz de Riscos - 
PAINT/2020 

(Reprogramada) 
Junho/2020 

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA 

OU NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS 

AUDITORIAS 

A permanência do contigenciamento dos gastos públicos em diversos Órgãos da 

Administração Pública, inclusive, das Instituições Federais de Ensino enviabilizou a 

solicitação de todas as capacitações planejadas para o exercício de 2019. 

O não cumprimento das capacitações aprovadas pelo Conselho Superior, nos últimos 4 

anos, tem reverberado na eficiência dos trabalhos de auditoria e na motivação dos 
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membros da Unidade, o que pode ter influenciado negativamente na qualidade de 

alguns trabalhos, bem como na produtividade dos auditores apesar de todo esforço 

promovido no desempenho das atividades. 

No que tange aos recursos humanos, informamos, de forma reiterada, sobre a redução 

da capacidade operacional da Unidade, pois houve a vacância de um cargo de Auditor, a 

licença – médica de outra servidora (45 dias), bem como a permanência da designação 

de uma Auditora para a assunção de cargo comissionado no Campus de Feira de 

Santana. Outro fato que contribui para a referida inexecução fora o atraso na nomeação 

da nova gestão, que propiciou à instabilidade no ambiente do Instituto, ocasionando, por 

parte dos gestores, atraso no envio das respostas às solicitações de auditoria, 

prejudicando o cronograma das atividades. 

 

7. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM 

INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SERVIDORES CAPACITADOS, 

CARGA HORÁRIA, TEMAS E A RELAÇÃO COM OS TRABALHOS 

PROGRAMADOS. 

A equipe desta Unidade de Auditoria Interna é formada por 5 servidores, sendo 1 

Titular da AUDIN (Cargo Auditor), 3 Auditoras e 1 Assistente em Administração. 

Salienta-se que nenhum dos servidores fora capacitado com os recursos do Instituto, 

mas sim, por meio de treinamentos fornecidos por órgãos da Administração Pública no 

modo de educação à distância e gratuita. A fim de aperfeiçoar seus conhecimentos, 

habilidades e outras competências, por meio do desenvolvimento profissional contínuo, 

foram realizadas pelos auditores e Titular da AUDIN as seguintes capacitações: 

 

 

Tabela 19: Relação das capacitações do corpo técnico da AUDIN/IFBA – Exercício 2019 

Servidor Cargo/Função Curso 
Carga 

Horária 

Relação com os Trabalhos 

Programados 

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Titular 

Curso Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

Administrativos 

40h 
Atualização do tema para ações 

futuras. 
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Servidor Cargo/Função Curso 
Carga 

Horária 

Relação com os Trabalhos 

Programados 

Cássia Regina 
Almeida dos Santos 

Auditora 

Etapa I: Segurança em 

Auditoria, do curso 

Auditoria Baseada em 

Risco, realizada na 

modalidade a distância 

 

25h 

Atualização e obtenção de 
conhecimentos acerca do tema 
Gestão de Riscos para a Ação de 
nº 14 – PAINT/2019 – 

Avaliação da Gestão de Riscos 
do Instituto. 

Curso de 

Responsabilização 

Administrativa de 

Pessoas Jurídicas – 

PAR 

15h 

Atualização e obtenção de 
conhecimentos acerca do tema 
Responsabilização 

Administrativa de PJ – PAR. – 
conhecimento diverso para ação 
futura. 

Samantha de Oliveira 
Kaihara 

Auditora 

Curso Estatística 20h 
Conhecimento útil à atividade de 
auditoria (Ações diversas). 

Curso de Gestão da 

Estratégia com BSC – 

Fundamentos 
20h 

Conhecimento útil à atividade de 
auditoria (Ações diversas). 

Curso Gestão de 

Riscos no Setor 

Público 
20h 

Atualização e obtenção de 
conhecimentos acerca do tema 
Gestão de Riscos para a Ação de 
nº 23 – PAINT/2019. 

Curso Básico de 

Licitações 60h 

Atualização e obtenção de 

conhecimentos para a Ação de 
nº 16 – PAINT/2019. 

Curso Logística de 

Suprimentos - Lei nº 

8.666/93, Pregão e 

Registro de Preços 

30h 
Atualização e obtenção de 
conhecimentos para a Ação de 
nº 16 – PAINT/2019. 

 

8. QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS 

NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS VINCENDAS E AS NÃO 

IMPLEMENTADAS NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT, COM A 

INCLUSÃO, NESTE CASO, DOS PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO E AS 

JUSITIFICATIVAS DO GESTOR. 

O acompanhamento das implementações das recomendações exaradas pela Unidade de 

Auditoria Interna, por ocasião dos trabalhos de auditoria, é realizado por meio da 

emissão de “Plano de Providência Permanente – PPP”, mediante análise das respectivas 

respostas e documentos comprobatórios emitidos pelos setores auditados. Além disso, 
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se necessário, realizar-se-ão visitas in loco para confirmação da efetiva implementação 

das recomendações.  

 

Segue as informações concernentes ao Plano de Providências da AUDIN na Tabela 20: 
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Tabela 20: Plano de Providências Permanente – PPP 

AUDIN - 2019 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

1 2012.001.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: recomenda-se a verificação de outras 

ocorrências de afastamento que, por ventura, careçam de suspensão de rubricas, 

manualmente, que não justifiquem o seu pagamento 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

2 2012.001.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 2: recomenda-se a  revisão do fluxo de processos 

e o desenvolvimento de rotinas atinentes à área de pessoal, com vistas ao 

acompanhamento e monitoramento, pelos setores competentes, dos afastamentos 

que ensejam a suspensão de alguns benefícios concedidos ao servidor com a 

finalidade de atender ao Princípio do Controle Interno 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

3 2012.001.1.3 

Constatação 1/ Recomendação 3: A promoção de treinamentos contínuos para 

cursos em sistemas operacionais, a exemplo do SIAPE, utilizados pelos 

servidores, aliado ao desenvolvimento de  ferramentas de controle automático, 

junto aos órgãos competentes, como forma de minimizar os riscos e aprimorar o 

controle interno. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

4 2012.002.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Recomendamos que esse campus passe a 

promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

Diretoria Geral Jequié 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

5 2012.003.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Recomendamos que esse campus passe a 

promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

Diretoria Geral Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

6 2012.004.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Recomendamos que esse campus passe a 

promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

Diretoria Geral Seabra 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

7 2012.005.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Recomendamos que esse campus passe a 

promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

Diretoria Geral 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

8 2012.007.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que passe a publicar resumo do contrato ou de 

seus aditamentos no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte 

ao de sua assinatura, ocorrendo no prazo de vinte dias daquela data. 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

9 2012.007.2.2 

Constatação2/Recomendação2: Que retifique a publicação do Extrato de 

Dispensa de Licitação nº. 10/2012, publicado no DOU em 02/07/2012, de modo 

que a ratificação venha ocorrer por parte da autoridade superior.  

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

10 2012.007.3.3 

Constatação3/Recomendação3: Que nomeie servidor para acompanhar os 

contratos celebrados com as empresas Adailton Ramos Santos, Ebenezer 

Corporation e Empreendimentos Internacionais, Entel Comércio e 

Representações Ltda, e Gerliana da Silva Ferraz, enviando a esta Unidade de 

Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

11 2012.007.4.3 

Constatação4/Recomendação3: Que nomeie servidor para acompanhar os 

contratos celebrados com as empresas Adailton Ramos Santos, Ebenezer 

Corporation e Empreendimentos Internacionais, Entel Comércio e 

Representações Ltda, e Gerliana da Silva Ferraz, enviando a esta Unidade de 

Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

12 2012.007.5.3 

Constatação5/Recomendação3: Que nomeie servidor para acompanhar os 

contratos celebrados com as empresas Adailton Ramos Santos, Ebenezer 

Corporation e Empreendimentos Internacionais, Entel Comércio e 

Representações Ltda, e Gerliana da Silva Ferraz, enviando a esta Unidade de 

Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

13 2012.007.6.3 

Constatação6/Recomendação3: Que nomeie servidor para acompanhar os 

contratos celebrados com as empresas Adailton Ramos Santos, Ebenezer 

Corporation e Empreendimentos Internacionais, Entel Comércio e 

Representações Ltda, e Gerliana da Silva Ferraz, enviando a esta Unidade de 

Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

14 2012.007.7.4 

Constatação7/Recomendação4: Que justifique a duplicidade de contrato cujo 

objeto é “Emissão de bilhetes de passagens aéreas, terrestres e marítimas 

nacionais”, sendo um celebrado com a empresa Distak Agência de Viagem 

(Contrato nº. 13/2010) e o outro com a empresa Turismo Pinheiro (Contrato nº. 

12/2010). 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

15 2012.007.0.5 

Recomendação5: Que justifique a duplicidade de contrato cujo objeto é serviço 

de publicação na imprensa oficial, sendo um celebrado com a EBC (Contrato nº. 

02/2010) e o outro com a Imprensa Oficial (Contrato nº. 01/2012). 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

16 2012.007.10.7 
Constatação10/Recomendação7: Que realize as designações dos fiscais por 

contrato e por meio de portaria específica. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 
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Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

17 2012.008.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que verifique qual é a empresa prestadora do 

serviço de coffee break, procedendo à devida retificação da publicação ou da 

Portaria de designação de fiscal de contrato em vigor. 

DEPAD Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

18 2012.008.2.2 

Constatação2/Recomendação2: Que justifique a duplicidade de contrato cujo 

objeto é “Compra de produtos alimentícios para merenda escolar para atender 

1.300 alunos do IFBA/ Campus Barreiras”. 

DEPAD Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

19 2012.008.3.3 

Constatação3/Recomendação3: Que passe a publicar resumo do contrato ou de 

seus aditamentos no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte 

ao de sua assinatura, ocorrendo no prazo de vinte dias daquela data. 

DEPAD Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

20 2012.008.4.4 
Constatação4/Recomendação4: Que passe a observar o Princípio da Segregação 

de Funções quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 
DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

21 2012.008.5.5 

Constatação5/Recomendação5: Que reduza o quantitativo de contratos 

fiscalizados pelos servidores M.P.C.S. e J.G.S.M., enviando a esta Unidade de 

Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

22 2012.008.6.6 

Constatação6/Recomendação6: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões 

relativas à vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de 

contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, 

com objetivo de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos 

acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

23 2012.009.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que envie cópia das publicações dos extratos dos 

contratos em vigor, ou de seus aditamentos, celebrados com as empresas 

constantes na planilha encaminhada a esta AUDIN.  

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

24 2012.009.2.2 

Constatação2/Recomendação2: Que justifique a duplicidade de contrato, cujo 

objeto é “Fornecimento de passagens e reservas em hotéis”, sendo um celebrado 

com a empresa Distak Agência de Viagem (Contrato nº. 13/2010) e outro com a 

empresa Turismo Pinheiro (Contrato nº. 12/2010). 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 



64 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

25 2012.009.3.3 

Constatação3/Recomendação3: Que justifique a duplicidade de contrato cujo 

objeto é a prestação de serviço de limpeza e conservação, sendo ambos 

celebrados com a empresa LOCRHON. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

26 2012.009.4.4 
Constatação4/Recomendação4: Que realize as designações dos fiscais por 

contrato, de forma específica. 
DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

27 2012.009.5.5 

Constatação5/Recomendação5: Que reduza o quantitativo de contratos 

fiscalizados pelo servidor R.S.S., de forma a garantir o devido acompanhamento 

de cada um deles, enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas 

designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

28 2012.009.0.6 

Recomendação6: Designe atribuição de gestor de contrato para servidor lotado no 

Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, administrativamente, 

os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas à vigência, 

prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, com o 

objetivo de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos 

acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

29 2012.010.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que passe a promover o atendimento às S.A. 

oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelo setor. 

DEPAD Simões Filho 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

30 2012.010.2.2 
Constatação2/Recomendação2: Que justifique a existência de 03 (três) contratos 

com a mesma numeração. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

31 2012.010.3.3 
Constatação3/Recomendação3: Que justifique a existência de 02 (dois) contratos 

que trata do mesmo objeto. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

32 2012.010.4.4 

Constatação4/Recomendação4: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões 

relativas à vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de 

contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, 

a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos 

acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Simões Filho 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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33 2012.010.5.5 
Constatação5/Recomendação5: - Que designe seus fiscais de contrato 

formalmente e por instrumento contratual. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

34 2012.010.6.6 
Constatação6/Recomendação6: Que passe a observar o Princípio da Segregação 

de Funções quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

35 2012.010.7.7 

Constatação7/Recomendação7: Que reduza o quantitativo de contratos 

fiscalizados pelos servidores D.S.B.J. e A.S.A., enviando a esta Unidade de 

Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Simões Filho 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

36 2012.011.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que nas futuras designações de fiscais de 

contrato, proceda a indicação de cada um, de forma específica, por instrumento 

contratual. 

DEPAD Eunápolis 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

37 2012.011.2.2 
Constatação2/Recomendação2: Que passe a observar o princípio da Segregação 

de Funções, quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 
DEPAD Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

38 2012.011.3.3 

Constatação3/Recomendação3: Que reduza o quantitativo de contratos 

fiscalizados pelo servidor J.S.S., enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as 

novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Eunápolis 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

39 2012.011.3.4 

Constatação3/Recomendação4: Designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões 

relativas à vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de 

contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, 

no intuito de estabelecer controle interno mais eficaz concernente aos 

acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Eunápolis 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

40 2012.012.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que passe a promover o atendimento às 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, 

de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

DEPAD Ilhéus 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

41 2012.012.0.2 
Recomendação2: Que as respostas das S.A.’s encaminhadas a esta Unidade de 

Auditoria Interna por e-mail, sejam enviadas também em meio físico. 
DEPAD Ilhéus 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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42 2012.014.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que passe a promover o atendimento às 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, 

de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

43 2012.014.2.2 
Constatação2/Recomendação2: Que as respostas das S.A.’s encaminhadas a esta 

Unidade de Auditoria Interna por e-mail, sejam enviadas também em meio físico. 
DEPAD Jacobina 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

44 2012.014.3.3 

Constatação3/Recomendação3: Que designe formalmente um fiscal para cada 

contrato executado no campus em análise, observando o item 9.1.3 do Acórdão 

TCU nº. 2831/2011 Plenário e o item 3, Seção VIII, Capítulo VII, da IN/MPOG 

nº. 01/2001 

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

45 2012.014.3.4 

Constatação3/Recomendação4: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões 

relativas ao acompanhamento da atuação dos fiscais de contrato, à vigência, 

prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, a fim de 

estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos acompanhamentos 

contratuais. 

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

46 2012.015.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que passe a promover o atendimento às 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, 

de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

DEPAD Camaçari 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

47 2012.015.2.2 
Constatação2/Recomendação2: Que as respostas das S.A.’s encaminhadas a esta 

Unidade de Auditoria Interna por e-mail, sejam enviadas também em meio físico. 
DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

48 2012.015.3.3 

Constatação3/Recomendação3: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões 

relativas ao acompanhamento da atuação dos fiscais de contrato, à vigência, 

prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, a fim de 

estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos acompanhamentos 

contratuais. 

DEPAD Camaçari 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

49 2012.015.4.4 
Constatação4/Recomendação4: Que justifique a existência de 02 (dois) contratos 

que tratam do mesmo objeto. 
DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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50 2012.015.6.6 
Constatação6/Recomendação6: Que retifique a Portaria nº. 01/2013 por se 

reportar a exercício futuro. 
DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

51 2012.016.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que passe a promover o atendimento às 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, 

de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

DEPAD Paulo Afonso 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

52 2012.018.2.2 
Constatação 2 Recomendação 2 : Que se observe, durante a liquidação da 

despesa, a presença do Autorizo 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 Atendida 

53 2012.018.3.3 
Constatação 3/ Recomendação 3 : Que se elaborem Manuais especificando as 

rotinas e os procedimentos relativos às atividades do Setor 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

54 2012.018.6.6 
Constatação 6/ Recomendação 6: Que se evite pagar diárias em data posterior à 

realização da viagem. 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

55 2012.018.10.10 
Constatação 10/ Recomendação 10: Que se observe o “Ateste devido” no 

documento comprobatório da despesa 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

56 2012.018.12.12 

Constatação 12/ Recomendação 12: Que se registrem, adequadamente, quando do 

pagamento de faturas em atraso, os juros e multas relativos aos 11 pagamentos, 

através de uma nova Nota de Empenho, nas contas contábeis específicas, 

conforme cada situação, a saber: - 3.3.90.36.41 (Multas Dedutíveis - PF); - 

3.3.90.36.42 (Juros); - 3.3.90.39.35 (Multas Dedutíveis - PJ); - 3.3.90.39.36 

(Multas Indedutíveis); - 3.3.90.39.37 (Juros Ã PJ); - 3.3.90.92.50 (Multas e 

Juros). 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

57 2012.019.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Recomendamos que esse campus passe a 

promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

58 2012.020.1.1 

Constatação1/Recomendação1: Que, nos próximos editais, passe a substituir os 

componentes do BDI na fórmula que conduz a seu percentual, ao invés de somá-

los. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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59 2012.020.2.2 

Constatação2/Recomendação2: Que, nos futuros editais, relacionados a obras e 

serviços de engenharia, leve em consideração, apenas, a despesa administrativa 

central na composição do BDI. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

60 2012.020.3.3 

Constatação3/Recomendação3: Que, nos próximos editais, modifique a 

nomenclatura das fórmulas referentes aos índices concernentes à capacitação 

econômica dos licitantes, de modo que fique condizente com a legislação em 

vigor. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

61 2012.020.4.4 

Constatação4/Recomendação4: Que se passe a inserir no Projeto Básico as 

descrições necessárias à caracterização do serviço relacionado ao 

“Gerenciamento e Administração de Obra”, constante no item 24 do Anexo III 

do Edital. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

62 2012.020.5.5 

Constatação5/Recomendação5: Que se passe a considerar a Declaração de 

Habilitação Profissional (DHP) como parte integrante dos documentos 

relacionados à Qualificação Econômico-financeira das empresas licitantes. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

63 2012.020.6.6 

Constatação6/Recomendação6: Que, ao incluir o orçamento estimado na 

composição do BDI, leve em consideração a alíquota do ISS do Município, no 

qual o serviço será executado. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

64 2012.020.7.7 

Constatação7/Recomendação7: Que retifique e republique, respectivamente, a 

“Homologação e Adjudicação” substituindo os valores relacionados à empresa 

GMC Construções e Empreendimento, vencedora dos lotes 2, 3 e 5, pelos valores 

constantes nas propostas de preço. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

65 2012.020.8.7 

Constatação8/Recomendação7: Que retifique e republique, respectivamente, a 

“Homologação e Adjudicação” substituindo os valores relacionados à empresa 

GMC Construções e Empreendimento, vencedora dos lotes 2, 3 e 5, pelos valores 

constantes nas propostas de preço. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

66 2012.020.9.7 

Constatação9/Recomendação7: Que retifique e republique, respectivamente, a 

“Homologação e Adjudicação” substituindo os valores relacionados à empresa 

GMC Construções e Empreendimento, vencedora dos lotes 2, 3 e 5, pelos valores 

constantes nas propostas de preço. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

67 2012.021.4.4 
Constatação 4/ Recomendação 4: Que se recolham os impostos/tributos vencidos 

com os devidos acréscimos legais. 
DOF Salvador 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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68 2012.021.6.6 

Constatação 6/ Recomendação 6:  Que se observe o “Ateste” no documento 

comprobatório da 

despesa para fins de liquidação. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 Atendida 

69 2012.022.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:Que se atente para autuação das cópias de 

documento, apondo o carimbo “Confere com o Original”, data e rubrica do 

servidor. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

70 2012.022.2.2 
Constatação 2/ Recomendação 2: Que se proceda à conferência da numeração das 

folhas dos processos a fim de evitar duplicidade 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

71 2012.022.3.3 

Constatação 3/ Recomendação 3: Que se proceda à identificação numérica na 

capa dos processos de admissão dos servidores, bem como o registro da 

movimentação, identificando a unidade para qual o processo está sendo 

encaminhado 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

72 2012.022.4.4 

Constatação 4/ Recomendação 4: Que se revisem os próprios atos conforme 

dispõe o Princípio do Controle Interno no sentido de evitar erros no 

registro de documentos 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

73 2012.022.5.5 
Constatação 5/ Recomendação 5: Que se observe a necessidade de comprovação 

da compatibilidade de horários, nos casos de acumulação lícita 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

74 2012.022.6.6 

Constatação 6/ Recomendação 6: Que se atente para a comprovação de que o 

candidato não 

sofreu, quando no exercício de função pública, penalidades incompatíveis com a 

investidura em cargo público federal 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

75 2012.023.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:  Que se atualize o Rol de Responsáveis do 

módulo “Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente responsável pela 

Conformidade Contábil no SIAFI. 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

76 2012.023.2.2 

Constatação 2/ Recomendação 2:  Que se atualizem as naturezas de 

responsabilidades do 

agente responsável pela Conformidade de Registro de Gestão 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

77 2012.023.4.4 
Constatação 4/ Recomendação 4:  Que se apliquem as devidas restrições relativas 

à Conformidade de Registro de Gestão. 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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78 2012.024.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se atualize o Rol de Responsáveis do 

módulo “Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente responsável pela 

Conformidade Contábil no SIAFI. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

79 2012.024.2.2 

Constatação 2/ Recomendação 2: Que se atualizem as naturezas de 

responsabilidades do agente responsável pela Conformidade de Registro de 

Gestão 

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

80 2012.024.4.4 
Constatação 4/ Recomendação 4: Que se apliquem as devidas restrições relativas 

à Conformidade Contábil. 
DOF Salvador 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

81 2012.025.2.2 

Constatação 2/ Recomendação 2:  Que se atualize o cadastro do agente 

responsável pela Conformidade Contábil com as devidas naturezas de 

responsabilidade. 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

82 2012.026.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente 

responsável pela Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas 

de responsabilidade. 

DOF  Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

83 2012.028.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente 

responsável pela Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas 

de responsabilidade. 

DOF  Valença 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

84 2012.029.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente 

responsável pela Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas 

de responsabilidade. 

DOF  Paulo Afonso 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

85 2013.001.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que oriente os setores desta Pró-Reitoria sobre 

a necessidade de aposição do respectivo carimbo, após assinatura do servidor. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

86 2013.001.2.1 
Constatação 2/ Recomendação 1: Que oriente os setores desta Pró-Reitoria sobre 

a necessidade de constar nos documentos emitidos, local e data de sua confecção. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

87 2013.001.3.1 
Constatação 3/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de 

forma a evitar a inserção de documentos duplicados nos processos.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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88 2013.001.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1:Que estabeleça mecanismo de controle de forma 

a evitar a incidência de erros formais no preenchimento dos formulários 

integrantes do processo. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

89 2013.001.5.1 

Constatação 5/ 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.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

90 2013.001.6.1 

Constatação 6/ 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. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

91 2013.001.7.1 

Constatação 7/ 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. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

92 2013.001.8.1 
Constatação 8/ Recomendação 1: Que instrua os membros da(s) Comissão(ões) 

de Licitação, a inserir suas rubricas em todas as folhas dos editais licitatórios. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

93 2013.001.9.1 

Constatação 9/ Recomendação 1: Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a 

estabelecer mecanismo de controle, de forma a evitar erros nas publicações no 

DOU. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

94 2013.001.10.1 

Constatação 10/ 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.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

95 2013.001.11.1 

Constatação 11/ 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. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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96 2013.001.12.1 

Constatação 12/ 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. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

97 2013.001.13.1 
Constatação 13/ Recomendação 1: Que passe a inserir nos documentos emitidos a 

data de sua confecção.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

98 2013.002.1.1 

Recomendação 1: Que envie a esta Unidade de Auditoria Interna cópia das Notas 

Fiscais referentes ao fornecimento do objeto licitado nos dias 18, 19 e 20 de abril 

de 2012. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

99 2013.002.1.2 

Recomendação 2: Que passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta 

Unidade de Auditoria Interna, conforme preceitua o item 9.6.2 do Acórdão TCU 

nº. 194/2007 – Segunda Câmara, abaixo transcrito, de modo a não prejudicar o 

trabalho desenvolvido pelo setor.  

DEPAD Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

100 2013.002.2.1 

Recomendação 1: Que seja criado mecanismos de divulgação acerca da 

necessidade e importância do “atesto”, nas notas fiscais, tendo em vista que este é 

a forma que a Administração Pública utiliza para certificar-se que os serviços 

prestados/bens adquiridos foram devidamente entregues/fornecidos e estão de 

acordo com o estabelecido no contrato ou documento equivalente. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

101 2013.002.2.2 

Recomendação 2: Que o Setor de Contabilidade proceda a averiguação do direito 

adquirido pelo credor por meio de documento comprobatório (ateste na Nota 

Fiscal), antes de proceder a liquidação no sistema. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

102 2013.002.3.1 
Recomendação 1: Que o Setor de Contabilidade passe a inserir, em processos 

futuros, as Notas de Anulação de Empenho, quando houver.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

103 2013.002.4.1 

Recomendação 1: Que faça constar nas Notas de Empenho, posteriores às 

anuladas, justificativa quanto a modificação que tenha acarretado a sua anulação, 

conforme pode ser verificado na NE 2012NE800040, que sucedeu a NE 

2012NE800038. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

104 2013.002.5.1 

Recomendação 1: Considerando que o empenho determina termos do contrato, se 

faz necessário que nas futuras emissões de NE’s proceda-se à adequada 

classificação da sua modalidade.  

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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105 2013.002.6.1 

Recomendação 1: Que faça constar, em processos futuros, prova de regularidade 

para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

empresa contratada. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

106 2013.002.7.1 

Recomendação 1: Que justifique a motivação pela qual o Chefe do DEPAD foi 

signatário dos campos 12 e 14 do formulário “Enquadramento do Serviço ou 

Material”, destinado à Direção do Campus.  

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

107 2013.002.7.2 

Recomendação 2: Que se proceda às devidas atualizações/revisões do formulário, 

de forma que nos Enquadramento de Serviços ou Material, inseridos nos 

processos futuros, conste como signatário o atual ocupante do Cargo de Direção.  

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

108 2013.002.8.1 

Recomendação 1: Que instrua o Setor de Contabilidade a emitir a Nota de 

Empenho, somente após verificar se o encaminhamento foi realizado pelo 

servidor competente. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

109 2013.002.8.2 
Recomendação 2: Que solicite o fornecimento do objeto licitado, somente após 

publicação no DOU e emissão da Nota de Empenho.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

110 2013.002.9.1 

Recomendação 1: Que, considerando os normativos abaixo transcritos, antes de 

solicitar o fornecimento do objeto, seja aguardado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a) O envio do orçamento elaborado pelas empresas convidadas a fazê-lo;  

 b) A emissão da Nota de Empenho.  

 Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU  Roteiro Prático 

para Contratação Direta/Dispensa de Licitação em Função do Valor (pág. 633) 

Processo administrativo de contratação direta, mediante dispensa de licitação, 

com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará 

normalmente os seguintes passos: (...) 6. pesquisa de preços em, pelo menos, três 

fornecedores do ramo do objeto licitado.  

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

111 2013.002.10.1 
Recomendação 1: Que, em processos futuros, faça constar no “Enquadramento de 

Serviço ou Material” a indicação dos recursos para pagamento das despesas. 
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

112 2013.002.11.1 
Recomendação 1: Que, em processos futuros, passe a constar o inciso I, quando 

os mesmos referirem-se a “obras e serviços de engenharia”. 
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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113 2013.002.12.1 
Recomendação 1: Que faça constar, em documentos futuros, descrição sucinta e 

detalhada do objeto. 
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

114 2013.002.13.1 
Recomendação 1: Que passe a encaminhar ao Diretor do campus a comunicação 

da dispensa para sua ratificação e, posterior publicação na Imprensa Oficial.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

115 2013.002.13.2 
Recomendação 2: Que passe a inserir em processos futuros, a cópia da 

publicação do Extrato da Dispensa no DOU. 
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

116 2013.002.14.1 
Recomendação 1: Que nas futuras contratações, por dispensa de licitação, 

encaminhe o processo para manifesto da Procuradoria Jurídica. 
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

117 2013.002.15.1 

Recomendação 1: Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento do 

formulário “Aquisição de Material ou Serviço” no que se refere ao campo “Chefe 

Imediato” e as respectivas assinaturas. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

118 2013.002.16.1 

Recomendação 1: Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento do 

formulário “Aquisição de Material ou Serviço” no que se refere ao campo “Setor 

Solicitante” e as respectivas assinaturas.  

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

119 2013.002.17.1 

Recomendação 1: Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento da 

“Aquisição de Material ou Serviço” no que se refere ao preenchimento do campo 

destinado ao número da aquisição. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

120 2013.002.18.1 
Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto aos cálculos 

elaborados, tendo em vista que o mesmo repercute no valor total da compra. 
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

121 2013.002.19.1 
Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto aos cálculos 

elaborados, tendo em vista que o mesmo repercute no valor total da compra.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

122 2013.002.20.1 
Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto aos cálculos 

elaborados, tendo em vista que o mesmo repercute no valor total da compra.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

123 2013.002.21.1 
Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto aos cálculos 

elaborados, tendo em vista que o mesmo repercute no valor total da compra.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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124 2013.002.22.1 

Recomendação 1: Que oriente o Setor de Compras a inserir, junto à sua 

assinatura do responsável, o respectivo carimbo de sua identificação, contendo: 

nome, função e matrícula SIAPE. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

125 2013.002.23.1 
Recomendação 1: Que passe a inserir, em processos futuros, os orçamentos que 

deram suporte ao valor estimado.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

126 2013.002.25.1 
Recomendação 1: Que oriente o Setor de Protocolo a iniciar a numeração do 

processo, com a respectiva rubrica do servidor, assim que proceda a sua abertura. 
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

127 2013.002.25.2 
Recomendação 2: Que informe os setores do campus, sobre a necessidade e a 

importância de numerar e rubricar as folhas dos processos. 
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

128 2013.002.26.1 
Recomendação 1: Que passe a inserir na primeira folha do processo, etiqueta com 

o respectivo número de protocolo.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

129 2013.002.27.1 

Recomendação 1: Que faça constar, na capa dos processos, campos destinados ao 

preenchimento da movimentação dos mesmos, e que instrua os setores quanto ao 

seu devido preenchimento. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

130 2013.002.28.1 

Recomendação 1: Que justifique o fato de constar “José Dilson & Cia”, como 

favorecido das Notas de Empenho 2012NE800038 e 2012NE800040, em 

detrimento de Kairós Delicatessen Ltda. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

131 2013.003.1.1 

Recomendação 1: Considerando que o inciso II, do art. 57, da Lei nº. 8.666/1993 

preceitua que a prestação de serviços a serem executados de forma contínua 

poderá ter a sua duração limitada a 60 (sessenta) meses e, considerando que o 

empenho foi emitido em 2012 para cobrir despesas decorrentes do processo do 

exercício de 2003, recomendamos que se proceda uma nova licitação para 

contratação de empresa prestadora do serviço de telefonia. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

132 2013.004.0.1 
Recomendação 1: Em não havendo, que passe a ter em sua guarda, cópia de todos 

os contratos que são executados nos campus.  
DEPAD  Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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133 2013.004.0.2 

Recomendação 2: Que informe a empresa Locrhon sobre a necessidade de se 

discriminar nas Notas Fiscais a relação dos serviços que estão sendo prestados, 

bem como os respectivos quantitativos.  

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

134 2013.004.0.3 

Recomendação 3: Que passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta 

Unidade de Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido 

pelo setor. 

DEPAD  Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

135 2013.005.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se instrua os setores, responsáveis pela 

formalização do processo, a  posicionarem o carimbo no canto superior direito da 

página. 

DOF Barreiras 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

136 2013.005.2.1 
Constatação 2/ Recomendação 1: Que se instrua os setores, pelos quais tramita o 

processo, para o preenchimento da sua movimentação na capa. 
DOF Barreiras 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

137 2013.005.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1: Que se instrua os setores, pelos quais tramita o 

processo,  quanto à aposição, junto às assinaturas, do respectivo carimbo de 

identificação, contendo: nome, função e matrícula SIAPE. 

DOF Barreiras 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

138 2013.005.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1: Que se instrua os Supridos a anexarem, às 

próximas aquisições/contratações de serviços, as devidas 6 solicitações a fim de 

se certificar que o “Ateste” foi efetuado pelo demandante da despesa. 

DOF Barreiras 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 Atendida 

139 2013.006.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se instrua os setores,responsáveis pela 

formalização do processo, a numerarem os documentos acrescidos ao processo de 

forma seqüencial. 

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

140 2013.006.2.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:  Que se instrua os setores,responsáveis pela 

formalização do processo, a obedecerem à sequência cronológica durante a 

inserção das peças no processo. 

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

141 2013.006.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que se instrua os servidores, responsáveis pela 

formalização do processo, quanto à inserção de documento em 

via única.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 
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142 2013.006.4.1 
Constatação 4/ Recomendação 1:  Que se instrua os setores,pelos quais tramita 

o processo, para o preenchimento da sua movimentação na capa.  
DOF Camaçari 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

143 2013.006.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que se instrua os setores responsáveis a 

fazerem constar, no formulário de Comprovação do Suprimento de 

Fundos, a assinatura da autoridade responsável. 

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

144 2013.006.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1: Que se instrua os Supridos, quanto ao desconto 

do valor relativo à contribuição previdenciária,quando do 

pagamento ao prestador do serviço.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 Atendida 

145 2013.006.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1:  Que se instrua os setores, pelos quais tramita 

o processo, quanto à aposição, junto às assinaturas, do 

respectivo carimbo de identificação, contendo: nome, função e 

matrícula SIAPE. 

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

146 2013.006.8.1 

Constatação 8/ Recomendação 1: Que se instrua os demandantes,quanto à 

presença do ateste, nos comprovantes de despesas do Suprimento 

de Fundos.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

147 2013.006.9.1 

Constatação 9/ Recomendação 1: Que se instrua os Supridos, quanto à 

necessidade de solicitação,junto ao fornecedor, da declaração 

de recebimento da importância paga pela aquisição do material 

ou serviço.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

148 2013.007.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 01 : Que se instrua os setores, responsáveis pela 

formalização do processo, a numerarem os documentos acrescidos ao processo de 

forma seqüencial. 

DOF Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

149 2013.007.2.1 

Constatação 02/ Recomendação 01: Que se instrua os setores, responsáveis pela 

formalização do processo, a obedecerem à sequência cronológica durante a 

inserção das peças no processo. 

DOF Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

150 2013.007.3.1 
Constatação 02/ Recomendação 01: Que se instrua os servidores, responsáveis 

pela formalização do processo, quanto à inserção de documento em via única. 
DOF Reitoria 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 
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151 2013.007.4.1 
Constatação 04/ Recomendação 01: Que se instrua os setores, pelos quais tramita 

o processo, para o preenchimento da sua movimentação na capa. 
DOF Reitoria 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

152 2013.007.6.1 

Constatação 04/ Recomendação 01: Que se instrua os Supridos a registrarem, no 

formulário de comprovação, a data que se efetuou a prestação de contas do 

suprimento de fundos. 

DOF Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

153 2013.007.7.1 

Constatação 07/ Recomendação 01:  Que se instrua os Supridos, quanto à 

necessidade de solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de recebimento da 

importância paga pela aquisição do material ou serviço. 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

154 2013.008.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que se instrua os servidores, responsáveis pela 

formalização do processo, quanto à inserção de documento em via única. 
DOF Salvador 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

155 2013.008.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1 : Que se instrua os setores responsáveis a 

carimbarem e numerarem, na ordem cronológica dos fatos, 

todas as peças incluídas no processo de Suprimento de 

Fundos.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

156 2013.008.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1 : Que se instrua os setores envolvidos, 

quanto à necessidade de preenchimento de todos os 

campos do formulário, relativo à Proposta de Concessão 

do Suprimento de Fundos.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

157 2013.008.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1: Que se instrua os setores,pelos quais 

tramita o processo,quanto à aposição, junto às 

assinaturas, do respectivo carimbo de identificação, 

contendo: nome, função e matrícula SIAPE. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

158 2013.008.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que se instrua os setores responsáveis 

a fazerem constar, nos empenhos relativos à concessão de Suprimento de Fundos, 

a assinatura da autoridade 

responsável.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

159 2013.009.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que se instrua os servidores, responsáveis pela 

formalização do processo, quanto à inserção de documento em via única. 
DOF Simões Filho 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 
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160 2013.009.2.1 

Constatação 2 / Recomendação 1 : Que se instrua os setores,responsáveis pela 

formalização do processo, a obedecerem à sequência cronológica 

durante a inserção das peças no processo. 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

161 2013.009.3.1 
Constatação 3/ Recomendação 1:  Que se instrua o setor competente a observar o 

limite máximo para a concessão do Suprimento de Fundos.  
DOF Simões Filho 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

162 2013.009.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos, quanto à 

necessidade de solicitação,junto ao fornecedor, da 

declaração de recebimento da importância paga pela 

aquisição do material ou serviço.  

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

163 2013.009.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos a anexarem as 

devidas solicitações às próximas aquisições/contratações de 

serviços. 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

164 2013.009.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos a anexarem  às 

próximas aquisições/contratações de serviços, as devidas 

solicitações a fim de se certificar que o “Ateste” foi 

efetuado pelo demandante da despesa. 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

165 2013.009.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1 : Que se instrua o setor competente a anexar as 

cópias da Nota de Sistema de reclassificação e baixa dos 

valores não utilizados e das faturas aos processos futuros. 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

166 2013.010.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1 :  Que se instrua os setores,responsáveis pela 

formalização do processo, a obedecerem à sequência cronológica 

durante a inserção das peças no processo.  

DOF Valença 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

167 2013.010.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1 : Que se instrua os setores envolvidos, quanto 

à necessidade de preenchimento de todos os campos do 

formulário, relativo à Proposta de Concessão do Suprimento de 

Fundos.  

DOF Valença 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

168 2013.010.3.1 
Constatação 3/ Recomendação 1 : Que se instrua os setores, pelos quais tramita 

o processo, para o preenchimento da sua movimentação na capa.  
DOF Valença 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 
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169 2013.010.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos, quanto à 

solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de recebimento da importância 

paga pela aquisição do material ou serviço. 

DOF Valença 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

170 2013.010.5.1 
Constatação 5/ Recomendação 1 : Que se instrua os supridos a anexarem as 

devidas solicitações às próximas aquisições/contratações de serviços.  
DOF Valença 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

171 2013.010.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos a anexarem, às 

próximas aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações a fim de se 

certificar que o “Ateste” foi efetuado pelo demandante da despesa. 

DOF Valença 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

172 2013.010.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1 :  Que se instrua os Supridos a executarem as 

despesas, inclusive o pagamento destas, dentro do período fixado para a 

aplicação dos recursos. 

DOF Valença 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

173 2013.010.8.1 
Constatação 8/ Recomendação 1 :  Que se instrua os servidores responsáveis a 

aplicarem as devidas restrições relativas à Conformidade Contábil.  
DOF Valença 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

174 2013.010.9.1 
Constatação 9/ Recomendação 1 :  Que se instrua o setor competente a anexar os 

comprovantes da operação com o cartão de crédito aos processos futuros.  
DOF Valença 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

175 2013.011.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se instrua os servidores, 

responsáveis pela formalização do processo, quanto à inserção de documento em 

via única. 

DOF 
Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

176 2013.011.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1 : Que se instrua os setores,responsáveis pela 

formalização do processo, a obedecerem à sequência cronológica 

durante a inserção das peças no processo.  

DOF 
Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

177 2013.011.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1 : Que se instrua os setores envolvidos, quanto à 

necessidade de preenchimento de todos os campos do formulário, 

relativo à Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos. 

DOF 
Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 
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178 2013.011.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1 :  Que se instrua os setores, pelos quais tramita 

o processo, quanto à aposição, junto às assinaturas, do 

respectivo carimbo de identificação, contendo: nome, função e 

matrícula SIAPE. 

DOF 
Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

179 2013.011.8.1 

Constatação 8/ Recomendação 1 :  Que se instrua o setor competente a anexar as 

cópias das faturas e dos comprovantes de venda aos processos 

futuros. 

DOF 
Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

180 2013.012.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:Que seja observada a inexistência da 

informação referente ao “cargo a ser ocupado” pela servidora, no órgão de 

destino. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

181 2013.013.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1:que se atente, em processos futuros, quanto a 

necessidade de se apor a assinatura do responsável pela Instrução Funcional do 

processo. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

182 2013.013.5.1 
Constatação 5/ Recomendação 1: Em não havendo, que se proceda ao devido 

ressarcimento referente ao mês abril/11. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

183 2013.013.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1:que se revisem os cálculos das despesas 

decorrentes da cessão do servidor, bem como dos valores ressarcidos pelo 

Governo do Estado da Bahia, regularizando-se, se for o caso. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

184 2013.013.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1:que se atente, em cessões futuras, quanto a 

necessidade de exclusão da gratificação de Dedicação Exclusiva, no caso de 

docentes cedidos para outra instância administrativa. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

185 2013.014.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se oriente o setor de movimentação de 

pessoal sobre a necessidade de se apor o carimbo próprio em todas as folhas dos 

processos; 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

186 2013.014.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que se instrua o setor de movimentação de 

pessoal a não numerar a capa do processo, bem como o verso dos documentos, 

conforme dispõe o Normativo. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 
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187 2013.014.3.1 
Constatação 3/ Recomendação 1: Que se oriente o setor de movimentação de 

pessoal a apor a rubrica do servidor responsável nas folhas dos processos.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

188 2013.015.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que a DGP/ COMOP promova uma busca 

criteriosa, a fim de localizar o processo de cessão do servidor H.J.D.L. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

189 2013.015.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 2: Que se revise os controles internos 

administrativos, de forma a se oportunizar o exame dos atos administrativos, com 

a finalidade de verificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e 

registradas de acordo com o aparato legal. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

190 2013.016.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1:Que se proceda à prorrogação anual da cessão, 

mediante atualização da Portaria. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

191 2013.016.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1:Que se instrua o setor de movimentação de 

pessoal a inserir o carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme preceitua 

a Portaria. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

192 2013.016.4.1 
Constatação 4/ Recomendação 1:Que se oriente o setor de movimentação de 

pessoal para o correto ordenamento das páginas do processo. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

193 2013.018.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo em 

vista que os mesmos devem refletir o valor total da compra.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

194 2013.018.2.1 

Constatação 2/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a se 

atentar para inserção do local, da data e do carimbo dos signatários, a fim de 

promover a validade do ato. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

195 2013.018.3.1 

Constatação 3/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria 

estabelecer mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo em 

vista que os mesmos repercutem no valor total da aquisição. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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196 2013.018.4.1 

Constatação 4/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle, observando o preenchimento do 

“Enquadramento do Serviço ou Material” no que concerne à indicação do tipo de 

licitação.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

197 2013.018.5.1 

Constatação 5/Recomendação 1:  Que instrua os setores dessa Pró-reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle, atentando para inserção de elementos 

necessários à validação do ato: local, data, carimbo e assinatura dos servidores, 

bem como autorização da Magnífica Reitora. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

198 2013.018.6.1 

Constatação 6/Recomendação 1: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer 

mecanismo de controle, observando o quanto disposto nos documentos, a fim 

evitar possíveis invalidações destes. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

199 2013.018.7.1 

Constatação 7/Recomendação 1: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer no edital 

as condições de entrega do objeto licitado de forma mais detalhada, observando 

as previsões normativas.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

200 2013.018.8.1 

Constatação 8/Recomendação 1: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer 

mecanismo de controle, de forma que seja evitada a ocorrência de equívocos e/ou 

repetições desnecessárias dos textos. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

201 2013.018.9.1 

Constatação 9/Recomendação 1:  Que instrua o Pregoeiro a estabelecer 

mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo em vista que os 

mesmos repercutem no valor total da compra. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

202 2013.018.10.1 
Constatação 10/Recomendação 1:  Que se estabeleça mecanismo de controle, 

observando o quanto disposto nos documentos, de modo a evitar erros formais. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

203 2013.018.11.1 

Constatação 11/Recomendação 1:  Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria que 

estes, na condição de Solicitante, procedam à motivação dos seus atos, a fim de 

conferirem à justificativa do pedido os pressupostos fáticos e jurídicos que 

ensejaram a solicitação. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

204 2013.018.12.1 

Constatação 12/Recomendação 1:  Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle, observando a devida juntada dos documentos 

nos autos, de modo a respeitar a ordem cronológica durante a respectiva inserção.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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205 2013.018.13.1 

Constatação 13/Recomendação 1:  Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo em 

vista que os mesmos devem refletir no valor total da compra.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

206 2013.018.14.1 

Constatação 14/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle, de modo que se atente para o teor dos 

opinativos proferidos pela Procuradoria Jurídica deste Instituto. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

207 2013.018.15.1 

Constatação 15/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle, atentando para a inserção, junto à assinatura 

do responsável, do respectivo carimbo de sua identificação, contendo: nome, 

função e matricula SIAPE.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

208 2013.018.16.1 

Constatação 16/Recomendação 1: Que o Pregoeiro atente para os prazos 

dispostos nos atos, a fim de evitar que equívocos e/ou falta de justificativa de 

alterações dos períodos os invalidem.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

209 2013.018.17.1 
Constatação 17/Recomendação 1: Que o Pregoeiro proceda à motivação dos atos 

que provoquem alterações nos prazos dispostos nos processos 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

210 2013.018.18.1 

Constatação 18/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle, a fim de evitar que a ocorrência de equívocos 

na publicação dos atos suscite nova publicação e, por conseguinte, novos 

dispêndios.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

211 2013.018.19.1 

Constatação 19/Recomendação 1: Que o Pregoeiro observe os prazos legais 

quando da prática de atos nos processos licitatórios, a fim de evitar possíveis 

prejuízos à regular conclusão dos autos e aos direitos dos administrados.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

212 2013.018.20.1 

Constatação 20/Recomendação 1: Que o Pregoeiro se atente ao cumprimento das 

determinações legais, de modo que os prazos de realização dos certames sejam 

definidos em conformidade com os normativos. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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213 2013.018.21.1 

Constatação 21/Recomendação 1: Que o Pregoeiro observe o prazo de validade 

das declarações de regularidade fiscal apresentadas pelas empresas vencedoras do 

certame.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

214 2013.018.22.1 
Constatação 22/Recomendação 1:  Que o Pregoeiro observe o cumprimento das 

exigências legais no que tange às condições habilitatórias dos licitantes.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

215 2013.018.23.1 
Constatação 23/Recomendação 1:  Que o Pregoeiro observe o cumprimento das 

exigências legais no que tange às condições habilitatórias dos licitantes.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

216 2013.018.24.1 

Constatação 24/Recomendação 1:  Que o Pregoeiro observe o prazo de validade 

das declarações de regularidade fiscal apresentadas pelas empresas vencedoras do 

certame. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

217 2013.018.25.1 

Constatação 25/Recomendação 1: Que oriente os servidores dessa Pró-Reitoria 

acerca da necessidade e da importância de numerar e rubricar todas as folhas dos 

processos. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

218 2013.018.26.1 

Constatação 26/Recomendação 1:  Que oriente os servidores dessa Pró-Reitoria 

acerca da necessidade e da importância de aposição da numeração e rubrica nas 

peças do processo, pelos responsáveis que as adicionarem.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

219 2013.018.27.1 

Constatação 27/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 

estabelecer mecanismo de controle, observando a devida juntada dos documentos 

nos autos, de modo a respeitar a ordem cronológica durante a respectiva inserção. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

220 2013.018.28.1 

Constatação 28/Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto 

aos cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores 

totalizados, a fim de permitir que se certifique que o montante licitado é 

compatível com o quantum previsto no Edital. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

221 2013.018.28.2 
Constatação 28/Recomendação 2: Que seja evitado a ocorrência de equívocos 

e/ou repetições desnecessárias dos textos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 



86 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

222 2013.018.28.3 
Constatação 28/Recomendação 3: Que se atente para a inserção das assinaturas 

dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

223 2013.018.29.1 

Constatação 29/Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle, de 

modo que se atente para o teor dos documentos formulados, a fim de observar os 

requisitos imprescindíveis à sua regularidade. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

224 2013.018.29.2 

Constatação 29/Recomendação 2: Que se atente aos cálculos elaborados, de 

forma que os mesmos estejam com valores totalizados, a fim de permitir que se 

certifique que o montante licitado é compatível com o quantum previsto no 

Edital.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

225 2013.018.29.3 
Constatação 29/Recomendação 3: Que seja evitado a ocorrência de equívocos 

e/ou repetições desnecessárias dos textos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

226 2013.018.29.4 
Constatação 29/Recomendação 4: Que se atente para a inserção das assinaturas 

dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

227 2013.018.30.1 

Constatação 30/Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto 

aos cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores 

totalizados, a fim de permitir que se certifique que o montante licitado é 

compatível com o quantum previsto no Edital. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

228 2013.018.30.2 
Constatação 30/Recomendação 2: Que seja evitado a ocorrência de equívocos 

e/ou repetições desnecessárias dos texto. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

229 2013.018.30.3 
Constatação 30/Recomendação 3: Que se atente para a inserção das assinaturas 

dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

230 2013.018.31.1 

Constatação 31/Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto 

aos cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores 

totalizados, a fim de permitir que se certifique que o montante licitado é 

compatível com o quantum previsto no Edital.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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231 2013.018.31.2 
Constatação 31/Recomendação 2: Que seja evitado a ocorrência de equívocos 

e/ou repetições desnecessárias dos textos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

232 2013.018.31.3 
Constatação 31/Recomendação 3: Que se atente para a inserção das assinaturas 

dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

233 2013.018.32.1 

Constatação 32/Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto 

aos cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores 

totalizados, a fim de permitir que se certifique que o montante licitado é 

compatível com o quantum previsto no Edital. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

234 2013.018.32.2 
Constatação 32/Recomendação 2: Que seja evitado a ocorrência de equívocos 

e/ou repetições desnecessárias dos textos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

235 2013.018.32.3 
Constatação 32/Recomendação 3: Que se atente para a inserção das assinaturas 

dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

236 2013.018.33.1 

Constatação 33/Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto 

aos cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores 

totalizados, a fim de permitir que se certifique que o montante licitado é 

compatível com o quantum previsto no Edital.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

237 2013.018.33.2 
Constatação 33/Recomendação 2: Que seja evitado a ocorrência de equívocos 

e/ou repetições desnecessárias dos textos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

238 2013.018.33.3 
Constatação 33/Recomendação 3: Que se atente para a inserção das assinaturas 

dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

239 2013.018.34.1 

Constatação 34/Recomendação 1: Que se atente à assinatura das Atas de 

Registro, solicitando da empresa vencedora do certame a devida assinatura do 

representante legal constante no respectivo contrato social.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

240 2013.018.34.2 

Constatação 34/Recomendação 2: Que estabeleça mecanismo de controle quanto 

aos cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores 

totalizados, a fim de permitir que se certifique que o montante licitado é 

compatível com o quantum previsto no Edital. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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241 2013.018.34.3 
Constatação 34/Recomendação 3: Que seja evitado a ocorrência de equívocos 

e/ou repetições desnecessárias dos textos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

242 2013.018.34.4 
Constatação 34/Recomendação 4: Que se atente para a inserção das assinaturas 

dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

243 2013.018.35.1 

Constatação 35/Recomendação 1: Que o Pregoeiro observe as determinações 

legais, fazendo constar no processo documentos imprescindíveis para regular 

tramitação do certame licitatório.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

244 2013.019.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que essa Comissão estabeleça mecanismo de 

controle, observando a devida juntada dos documentos nos autos, de modo a 

respeitar a ordem cronológica durante a respectiva inserção. 

Ética Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

245 2013.019.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que essa Comissão estabeleça mecanismo de 

controle, atentando para a inserção, junto à assinatura do responsável, do 

respectivo carimbo de sua identificação, contendo: nome, função e matricula 

SIAPE. 

Ética Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

246 2013.019.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que se observe as datas dispostas nos 

documentos confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar possíveis 

invalidações destes.   

Ética Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

247 2013.019.4.1 
Constatação 4/ Recomendação 1: Que essa Comissão atente para o registro de 

informações acerca dos atos praticados junto às partes envolvidas no processo. 
Ética Reitoria 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

248 2013.019.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que se observe as datas dispostas nos 

documentos confeccionados por essa Comissão, a fim de evitar possíveis 

invalidações destes.   

Ética Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

249 2013.019.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1: Que se observe as datas dispostas nos 

documentos confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar possíveis 

invalidações destes.   

Ética Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 
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250 2013.019.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1: Que se observe as datas dispostas nos 

documentos confeccionados por esta Comissão, a fim de evitar possíveis 

invalidações destes.     

Ética Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

251 2013.019.8.1 

Constatação 8/ Recomendação 1: Que se observe as datas dispostas nos 

documentos confeccionados e insertos nos autos, a fim de evitar possíveis 

invalidações destes.   

Ética Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
- Cancelada 

252 2013.020.1.1 
Constatação 01/ Recomendação 1:que se instrua a COAP quanto a necessidade 

de se colocar capa nos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

253 2013.020.2.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: que se instrua a COAP quanto a necessidade 

de se observar a  numeração dos processos, de modo que um único 

registro de protocolo conste devidamente nas peças que compõem os autos.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

254 2013.020.3.1 
Constatação 03/ Recomendação 1: que a COAP insira, em futuros processos, 

documento ou registro da regularidade de freqüência do servidor.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

255 2013.020.4.1 

Constatação 04 Recomendação 1:  que a COAP registre, em futuros processos, a 

informação de que o servidor responde ou não a processo administrativo 

disciplinar/inquérito administrativo.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

256 2013.020.5.1 

Constatação 05/ Recomendação 1:que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, a autorização de utilização ou não da licença prêmio, quando 

necessário, para contagem do tempo de serviço. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

257 2013.020.6.1 

Constatação 06/ Recomendação 1: que se instrua a COAP a inserir o carimbo 

próprio nas folhas dos processos, conforme preceituam as Portarias 

supracitadas.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

258 2013.020.7.1 

Constatação 07/ Recomendação 1:que se oriente a COLEN, na instrução do 

processo, a fundamentar legalmente o despacho a fim de conferir ao mesmo os 

pressupostos jurídicos que ensejaram o 

direito à concessão do abono de permanência 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

259 2013.020.8.1 
Constatação 08/ Recomendação 1: que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, os atos administrativos pertinentes.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 
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260 2013.020.9.1 

Constatação 09/ Recomendação 1:que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver.(grifo nosso)  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

261 2013.021.1.1 
Constatação 01/ Recomendação 1: que se instrua a COAP quanto a necessidade 

de se colocar capa nos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

262 2013.021.2.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: que se instrua a COAP a inserir o carimbo 

próprio nas folhas dos processos, conforme preceituam as Portarias 

supracitadas. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

263 2013.021.3.1 
Constatação 03/ Recomendação 1:  que a COAP insira, em futuros processos, 

documento ou registro da regularidade de freqüência do servidor.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

264 2013.021.4.1 

Constatação 04/ Recomendação 1: que a COAP registre, em futuros processos, a 

informação de que o servidor responde ou não a processo 

administrativo disciplinar/inquérito administrativo. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

265 2013.021.5.1 

Constatação 05/ Recomendação 1:  que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, a autorização de utilização ou não da licença prêmio, quando 

necessário, para contagem do tempo de serviço.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

266 2013.021.6.1 

Constatação 06/ Recomendação 1:   que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver.(grifo nosso)  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

267 2013.021.7.1 
Constatação 07/ Recomendação 1:que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, os atos administrativos pertinentes 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

268 2013.022.1.1 
Constatação 01/ Recomendação 1: que se instrua a COAP quanto a necessidade 

de se colocar capa nos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

269 2013.022.2.1 
Constatação 02/ Recomendação 1: que a COAP insira, em futuros processos, 

documento ou registro da regularidade de freqüência do servidor. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 
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270 2013.022.3.1 
Constatação 03/ Recomendação 1: que se instrua a COAP a inserir o carimbo 

próprio nas folhas dos processos, conforme preceituam as Portarias supracitadas. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

271 2013.022.4.1 

Constatação 04/ Recomendação 1: que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver.(grifo nosso)  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

272 2013.022.5.1 
Constatação 05/ Recomendação 1:  que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, os atos administrativos pertinentes.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

273 2013.023.1.1 
Constatação 01/ Recomendação 1:  que se instrua a COAP quanto a necessidade 

de se colocar capa nos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

274 2013.023.2.1 

Constatação 02/ Recomendação 1:  que se instrua a COAP a inserir o carimbo 

próprio nas folhas dos processos, conforme preceituam as Portarias 

supracitadas.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

275 2013.023.3.1 

Constatação 03/ Recomendação 1:   que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

276 2013.023.4.1 
Constatação 04/ Recomendação 1:   que a COAP insira, em futuros processos, 

documento ou registro da regularidade de freqüência do servidor.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

277 2013.023.5.1 

Constatação 05/ Recomendação 1:   que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, a autorização de utilização ou não da licença prêmio, quando 

necessário, para contagem do tempo de serviço. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

278 2013.023.6.1 
Constatação 06/ Recomendação 1:  que se instrua a COAP a incluir, em futuros 

processos, os atos administrativos pertinentes. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

279 2013.024.1.1 
Constatação 01/ Recomendação 1: que se instrua a COAP quanto a necessidade 

de se colocar capa nos processos 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 
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280 2013.024.2.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: que se instrua a COAP a inserir o carimbo 

próprio nas folhas dos processos, conforme preceituam as Portarias 

supracitadas. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

281 2013.024.3.1 

Constatação 03/ Recomendação 1: que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver.(grifo nosso)  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

282 2013.025.1.1 
Constatação 01/ Recomendação 1:   que se instrua a COAP quanto a necessidade 

de se colocar capa nos processos.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

283 2013.025.2.1 
Constatação 02/ Recomendação 1:  que a COAP insira, em futuros processos, 

documento ou registro da regularidade de freqüência do servidor.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

284 2013.025.3.1 

Constatação 03/ Recomendação 1:   que se instrua a COAP a inserir o carimbo 

próprio nas folhas dos processos, conforme preceituam as Portarias 

supracitadas.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

285 2013.025.4.1 

Constatação 04/ Recomendação 1:  que se inclua, em processos futuros, cópia da 

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver.(grifo nosso)  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

286 2013.026.1.1 
Constatação 01/ Recomendação 1: que seja verificado, junto a instância 

responsável, a devida revisão e correção dos registros no SIAPE. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

287 2013.027.12.1 

Constatação 12/Recomendação 1:  Que os setores envolvidos na confecção dos 

atos em análise sejam instruídos a estabelecer mecanismo de controle, 

observando a devida juntada dos documentos nos autos, de modo a respeitar a 

ordem cronológica durante a respectiva inserção. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

288 2013.027.13.1 

Constatação 13/Recomendação 1: Que se instrua os setores responsáveis pela 

tramitação do processo a inserir na capa e na primeira folha do processo etiqueta 

com número de protocolo. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

289 2013.027.14.1 

Constatação 14/Recomendação 1: Que os servidores dos setores envolvidos na 

tramitação dos autos sejam instruídos a não proceder à numeração de páginas no 

verso destas. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

290 2013.027.15.1 

Constatação 15/Recomendação 1: Que os servidores dos setores envolvidos na 

tramitação dos autos sejam instruídos acerca da necessidade e da importância de 

numerar e rubricar todas as folhas dos processos. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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291 2013.027.16.1 

Constatação 16/Recomendação 1: Que os setores envolvidos sejam instruídos a 

se atentar para inserção do local e do carimbo dos signatários, a fim de promover 

a validade dos atos.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

292 2013.027.17.1 

Constatação 17Recomendação 1: Que instrua a supracitada Pró-Reitoria a se 

atentar para inserção do local e da data e do carimbo dos signatários, a fim de 

promover a validade do ato. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

293 2013.027.18.1 
Constatação 18/Recomendação 1: Que instrua os servidores envolvidos na 

confecção dos atos a se atentar para aposição do carimbo dos signatários. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

294 2013.027.19.1 
Constatação 19/Recomendação 1: Que se atente para a inserção das assinaturas 

dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

295 2013.028.1.1 

Recomendação 1: Que esse campus passe a promover o atendimento às S.A. 

oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelo setor. 

DEPAD Irecê 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

296 2013.016.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: que se revisem os cálculos das despesas do 

servidor, bem como o valor ressarcido pelo Governo do Estado da Bahia, 

regularizando se for o caso 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

297 2013.016.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1:que se proceda ao ressarcimento das despesas 

do servidor referente ao mês de mar/2013.   DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

298 2013.016.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1:que se atente, em cessões futuras, quanto à 

necessidade de exclusão da gratificação de Dedicação Exclusiva, no caso de 

docentes cedidos para outra instância administrativa. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

299 2013.017.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1:que se proceda à prorrogação anual da cessão 

mediante atualização da Portaria.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

300 2013.017.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que se exija do cessionário a apresentação de 

documento de frequência mensal do servidor, de acordo com a exigência da 

Portaria 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 
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301 2013.029.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:Que a DGP proceda à execução, o controle 

eefetivo acompanhamento das atividades concernentes ao Plano Anual de 

Capacitação, a fim de atender ao disposto no Decreto n. 5.707, de 23/02/2006 e 

na Lei n. 11.784, de 22/09/2008, uma vez que a responsabilidade legal pertence a 

essa Diretoria conforme o previsto no Regimento Geral da Instituição. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

302 2013.030.1.1 

Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo 

menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38.  

DEPAD  Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

303 2013.030.2.1 
Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, o CRLV’s 

dos veículos acima mencionados,  referentes ao exercício 2013. 
DEPAD  Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

304 2013.030.3.1 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais deste 

campus. 

DEPAD  Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

305 2013.030.5.1 
Recomendação 1: Que passe a promover o adequado preenchimento do “Boletim 

Diário”. 
DEPAD  Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

306 2013.030.5.2 
Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a 

contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
DEPAD  Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

307 2013.031.1.1 

Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo 

menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

conforme preceitua seu art. 38.  

DEPAD Eunápolis 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

308 2013.031.2.1 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais desse 

campus. 

DEPAD Eunápolis 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

309 2013.031.3.1 
Recomendação 1: Que seja providenciado as atualizações dos CRLV’s dos 

veículos do campus.  
DEPAD Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 
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310 2013.031.4.1 

Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria – 

S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta 

Unidade.  

DEPAD  Eunápolis 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

311 2013.031.4.2 

Recomendação 2: Em não havendo, que promova mecanismo de controle de 

cadastro dos veículos oficiais, de forma a implementar o disposto nos Anexos III 

da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

DEPAD Eunápolis 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

312 2013.031.7.1 
Recomendação 1: Que sejam envidados esforços, nas designações de fiscais de 

contrato, de forma que se proceda a indicação destes por instrumento contratual.  
DEPAD Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

313 2013.032.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Paulo Afonso 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

314 2013.032.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

DEPAD Paulo Afonso 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

315 2013.032.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão 

competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

oficiais desse campus. 

DEPAD Paulo Afonso 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

316 2013.032.4.1 
Constatação 4/ Recomendação 1: Em não estando, que seja providenciado as 

atualizações dos CRLV’s dos veículos acima mencionados. 
DEPAD Paulo Afonso 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

317 2013.033.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas  na IN MPOG 

nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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318 2013.033.2.1 

Constatação 2/Recomendação 1: Que seja observado, na íntegra, o teor das 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a 

serem executados por esta Unidade. 

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

319 2013.033.3.1 

Constatação 3/Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão 

competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” no documento do veículo acima 

citado. 

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

320 2013.033.4.1 

Constatação 4/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle de 

cadastro dos veículos oficiais, no intuito de implementar o disposto nos Anexos 

II, III e VIII da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008.  

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

321 2013.033.5.1 

Constatação 5/Recomendação 1: Que instrua os condutores de veículos oficiais 

quanto ao correto preenchimento do Boletim Diário, tendo em vista as exigências 

do art. 4º da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008, abaixo transcrito:   

Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 

informações: I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; II - 

identificação do motorista; e III - origem, destino, finalidade, horários de saída e 

de chegada e as respectivas quilometragens.   

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

322 2013.033.6.1 

Constatação 6/Recomendação 1: Que o Setor de Transporte crie mecanismo de 

controle, de modo a permitir que apenas servidores que ocupam cargo de 

“Motorista”, terceirizados contratados para este fim e servidores devidamente 

autorizados conduzam os veículos oficiais desse campus. 

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

323 2013.033.7.1 

Constatação 7/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Jacobina 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

324 2013.034.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Que sejam criadas e disponibilizadas, 

preferencialmente em meio eletrônico, orientações relativas à utilização de 

veículos oficiais, conforme preceitua o art. 38 da IN SLTI/MPOG nº. 3/2008. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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325 2013.034.2.1 

Constatação 2/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

326 2013.034.3.1 
Constatação 3/Recomendação 1: Em não havendo, que sejam providenciados os 

CRLV’s dos veículos acima relacionados. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

327 2013.034.4.1 
Constatação 4/Recomendação 1: Caso estejam desatualizados, que sejam 

providenciadas as atualizações dos CRLV’s dos veículos acima mencionados.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

328 2013.034.5.1 

Constatação 5/Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão 

competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

oficiais deste IFBA/Reitoria.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

329 2013.034.6.1 

Constatação 6/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle de 

cadastro dos veículos oficiais da Reitoria deste Instituto, a fim de cumprir com a 

previsão do art. 23 e Anexo III da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

330 2013.034.7.1 

Constatação 7/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle do 

desempenho e manutenção dos veículos oficiais da Reitoria deste IFBA, de forma 

a contemplar o disposto no art. 23 e Anexo III da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

331 2013.034.8.1 

Constatação 8/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

332 2013.034.9.1 

Constatação 9 / Recomendação 1: Que instrua os condutores de veículos oficiais 

quanto ao correto preenchimento do Boletim Diário, tendo em vista as exigências 

do art. 4º da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008, abaixo transcrito:  

 Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 

informações: I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; II - 

identificação do motorista; e III - origem, destino, finalidade, horários de saída e 

de chegada e as respectivas quilometragens. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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333 2013.034.10.1 

Constatação 10/Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 

preenchimento do “Boletim Diário” e/ou do relatório intitulado “Análise de 

Consumo – Analítico”. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

334 2013.034.11.1 

Constatação 11/Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 

preenchimento do “Boletim Diário” e/ou do documento intitulado “Análise de 

Consumo – Analítico”. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

335 2013.034.15.1 

Constatação 15/Recomendação 1: Que se passe a promover, no sistema utilizado 

para fins de controle da frota de veículo desta Reitoria, o devido cadastramento 

dos motoristas e/ou servidores autorizados a conduzir veículos oficiais. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

336 2013.034.16.1 

Constatação 16/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

337 2013.034.18.1 

Constatação 18/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

338 2013.034.19.1 

Constatação 19/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade.  

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

339 2013.035.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

340 2013.035.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

341 2013.035.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que seja observado, na íntegra, o teor das 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a 

serem executados por esta Unidade. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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342 2013.035.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão 

competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

oficiais desse campus. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

343 2013.035.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

344 2013.035.5.2 

Constatação 5/ Recomendação 2: Em não havendo, que implemente mecanismos 

de controle, de forma a contemplar o disposto nos Anexos II, III e VIII da IN 

SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

345 2013.035.6.1 
Constatação 6/ Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 

preenchimento do “Boletim Diário”. 
DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

346 2013.035.6.2 
Constatação 6/ Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 

forma a contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

347 2013.035.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

348 2013.036.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1 (atualizada pelo Plano de Providência):que se 

proceda à atualização/revisão do Laudo de Avaliação Ambiental do referido 

Campus 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

349 2013.036.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 2 :que se proceda ao pagamento de adicionais de 

insalubridade/periculosidade apenas quando houver Laudos de 

Avaliação Ambiental vigentes; 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

350 2013.036.2.1 

Constatação 2 / Recomendação 1:Que se proceda à suspensão dos pagamentos de 

adicionais de periculosidade, uma vez que não foram observados ambientes 

perigosos, conforme o disposto nos Laudos de Avaliação Ambiental 

supracitados; 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 
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351 2013.036.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1:Que se proceda à suspensão dos pagamentos dos 

adicionais de insalubridade, tendo em vista que não houve Avaliação Conclusiva 

dos ambientes, conforme o disposto nos Laudos de Avaliação Ambiental. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

352 2013.036.4.2 

Constatação 4/ Recomendação 2:Que se proceda ao pagamento de adicional de 

insalubridade apenas quando houver a avaliação conclusiva do ambiente já 

periciado e declarado insalubre; 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

353 2013.036.4.3 

Constatação 4/ Recomendação 3:Que se promovam as medidas 

necessárias/urgentes para se regularizar os ambientes cujos laudos apresentaram 

“Avaliação Não Conclusiva” quanto ao risco. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

354 2013.036.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1: que se proceda a apuração quanto ao 

exercício/lotação do servidor no período entre 01/12/2012 e 

05/05/2013, uma vez que ocasionou o pagamento retroativo de adicional de 

insalubridade no mês de ago/2013. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

355 2013.037.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

DEPAD Camaçari 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

356 2013.037.2.1 

Constatação 2/Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 

preenchimento das planilhas encaminhadas por esta Unidade de Auditoria 

Interna. 

DEPAD Camaçari 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

357 2013.037.3.1 

Constatação 3/Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão 

competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

oficiais deste campus. 

DEPAD Camaçari 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

358 2013.038.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38.  

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

359 2013.038.2.1 

Constatação 2/Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 

preenchimento das planilhas encaminhadas por esta Unidade de Auditoria 

Interna. 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 



101 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

360 2013.038.3.1 

Constatação 3/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

361 2013.038.4.1 

Constatação 4/Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão 

competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

oficiais deste campus. 

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

362 2013.038.5.1 
Constatação 5/Recomendação 1: Que seja providenciado as atualizações dos 

CRLV’s dos veículos acima mencionados. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

363 2013.038.6.1 
Constatação 6/Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 

preenchimento do “Boletim Diário”. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

364 2013.038.6.2 
Constatação 6/Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 

forma a contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

365 2013.039.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38.        

DEPAD Simões Filho 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

366 2013.039.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Simões Filho 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

367 2013.039.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Simões Filho 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

368 2013.040.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

DEPAD 
Feira de 

Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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369 2013.041.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

DEPAD Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

370 2013.041.2.1 

Constatação 2/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

371 2013.041.3.1 

Constatação 3/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de 

Auditoria – S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados 

por esta Unidade. 

DEPAD Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

372 2013.041.4.2 
Constatação 4/Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 

forma a inserir as informações dispostas no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008.  
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

373 2013.042.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38.  

DEPAD Ilhéus 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

374 2013.042.2.1 

Constatação 2/Recomendação 1: Que esse campus passe a promover o 

atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a não 

prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor.  

DEPAD Ilhéus 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

375 2013.043.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

376 2013.043.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que esse campus passe a promover o 

atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a não 

prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

377 2013.044.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 

03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

DEPAD Seabra 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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378 2013.044.2.1 

Constatação 2/Recomendação 1: Que esse campus passe a promover o 

atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a não 

prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

DEPAD Seabra 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

379 2014.001.1.1 
Constatação 01/Recomendação 1: que se esclareça o fato de haver ocorrido o 

pagamento da pensão da beneficiária M.L.T.T.P somente a partirde Jan/2010. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

380 2014.002.1.1 
Constatação 01/Recomendação 1: que se avalie o custo/benefício de se reproduzir 

cópia de processos 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

381 2014.002.1.2 

Constatação 01/Recomendação 2: em havendo a viabilidade econômica, que se 

produza uma cópia, apondo o carimbo de “Confere com o original”  

para dar autenticidade aos documentos, nos casos em que houver a necessidade 

de encaminhar os processos originais para órgãos de controle externo, conforme 

o ocorrido no processo em tela. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

382 2014.002.2.1 
Constatação 02/Recomendação 1:   que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

383 2014.002.3.1 

Constatação 03/Recomendação 1:  Que se oriente o servidor responsável a 

colocar o carimbo de “Confere com o original” para dar autenticidade as cópias 

dos documentos. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

384 2014.002.4.1 

Constatação 04/Recomendação 1: que se atente para a necessidade da DGP 

declarar, em futuros processos de Concessão de Pensão Civil, a ciência em 

relação à matéria tratada. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

385 2014.003.1.1 
Constatação 01/Recomendação 1: Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

386 2014.003.2.1 

Constatação 02/Recomendação 1: que se oriente o servidor responsável a colocar 

o carimbo de “Confere com o original” para dar autenticidade às cópias dos 

documentos.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 
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387 2014.004.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1: que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar autenticidade às cópias dos 

documentos. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

388 2014.005.1.1 
Constatação 01/Recomendação 1: que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

389 2014.005.2.1 

Constatação 01/Recomendação 1: que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar autenticidade às cópias dos 

documentos. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

390 2014.006.1.1 
Constatação 01/Recomendação 1:que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

391 2014.007.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1:que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar autenticidade às cópias 

dos documentos.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

392 2014.008.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1: Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar autenticidade as cópias dos 

documento.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

393 2014.009.1.1 
Constatação 01/Recomendação 1: Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo, o número da folha e a rubrica nas peças dos processos. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

394 2014.009.2.1 

Constatação 01/Recomendação 1:que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar autenticidade às cópias dos 

documentos. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

395 2014.010.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1:Que se oriente o servidor responsável a apor o 

carimbo de “Confere com o original” para dar autenticidade as cópias dos 

documentos. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 
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396 2014.010.2.1 
Constatação 01/Recomendação 1: que se promova a revisão dos próprios atos 

com o objetivo de se evitar erros. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

397 2014.011.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que a PRODIN instrua seus servidores a 

promoverem o atendimento tempestivo das S.A’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a contemplar o que foi solicitado, no intuito de não 

prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor, conforme preceitua o Acórdão 

TCU nº 577/2010 – Plenário. 

PRODIN 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

398 2014.011.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que a PRODIN instrua o setor responsável, na 

execução dos futuros contratos, a verificar o devido preenchimento das ART’s, 

antes da sua aceitação. 

PRODIN 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

399 2014.011.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que a PRODIN estabeleça mecanismos 

síncronos para planejamento e acompanhamento das etapas de execução das 

obras, seja mensal ou por medição, de modo que haja possibilidade de 

comparação deambas as etapas. 

PRODIN 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

400 2014.011.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1: Que instrua o setor competente a proceder a 

averiguação das informações contidas nas Notas Fiscais antes de proceder à 

liquidação no sistema e o pagamento, de forma a recolher os impostos devidos ou 

informar a empresa contratada sobre a necessidade de eventual correção na NF. 

PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

401 2014.011.8.1 

Constatação 8/ Recomendação 1: Que, nas futuras solicitações, essa PROAP 

passe a promover o atendimento das S.A’s oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

402 2014.011.10.1 

Constatação 10/ Recomendação 1: Que instrua o setor competente a, nos futuros 

contratos, exigir do contratante a garantia residual, tão logo a celebração do 

Termo Aditivo. 

PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

403 2014.011.10.2 

Constatação 10/ Recomendação 2: Que instrua o setor responsável pela gestão 

dos contratos existentes com a Reitoria deste Instituto, a criar mecanismos de 

controle de forma que haja sincronia entre suas ações e o disposto nas cláusulas 

contratuais. 

PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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404 2014.011.11.1 

Constatação 11/ Recomendação 1: Que, em contratos futuros, faça constar, no 

instrumento de ajuste, as informações que reflitam a realidade no que concerne 

ao valor da Nota de Empenho e a possibilidade de posterior complementação. 

PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

405 2014.011.12.1 

Constatação 12/ Recomendação 1: Que a PRODIN instrua o setor competente a, 

nos futuros contratos, levar em consideração os valores que foram suprimidos no 

cálculo para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 

PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

406 2014.011.13.1 

Constatação 13/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de 

forma a evitar a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais 

adequando, assim, ao disposto no Edital e na legislação vigente. 

PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

407 2014.011.14.1 
Constatação 14/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de 

forma a evitar a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais. 
PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitori

a 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

408 2014.012.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que a PRODIN instrua seus servidores a 

promoverem o atendimento tempestivo das S.A’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a contemplar o que foi solicitado, no intuito de não 

prejudicar o trabalho desenvolvido por esta Unidade, conforme preceitua o 

Acórdão TCU nº 577/2010 – Plenário. 

PRODIN 
Brumado/Reito

ria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

409 2014.012.2.2 

Constatação 2/ Recomendação 2: Que a PROAP instrua o setor competente a 

acompanhar a legalidade dos objetos licitados, a fim de evitar contratação sem 

amparo legal. 

PROAP 
Brumado/Reito

ria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

410 2014.012.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que a PROAP instrua o setor competente a 

acompanhar as efetivas designações de fiscais de contrato quando a atribuição da 

nomeação for transferida para outra Pró-Reitoria. 

PROAP 
Brumado/Reito

ria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

411 2014.012.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1: Que a PROAP instrua seus servidores a 

promoverem o atendimento tempestivo das S.A’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a contemplar o que foi solicitado, no intuito de não 

prejudicar o trabalho desenvolvido por esta Unidade, conforme preceitua o 

Acórdão TCU nº 577/2010 – Plenário.  

PROAP 
Brumado/Reito

ria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 
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412 2014.012.8.1 

Constatação 8/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de 

forma a evitar a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais 

adequando, assim, ao disposto no Edital e na legislação vigente. 

PROAP 
Brumado/Reito

ria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

413 2014.012.9.1 
Constatação 7/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de 

forma a evitar a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais. 
PROAP 

Brumado/Reito

ria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

414 2014.013.01.1 

Constatação 1/ Recomendação 1 (atualizada pela Nota de auditoria 

001/2015):que esse Campus busque orientação, junto à Diretoria de Gestão de 

Pessoas - DGP, órgão responsável pela publicação de documentos no Boletim de 

Pessoal, sobre os procedimentos necessários para que a referida Diretoria possa 

publicar os atos de concessão de diárias e passagens deste Campus, conforme o 

disposto no art. 163 do Regimento Interno do IFBA.   

DG Camaçari 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

415 2014.013.01.2 

Constatação 1/ Recomendação 2: que se atente para a publicação dos atos de 

concessão de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 6º do Decreto 

5.992/2006.  

DG Camaçari 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
30/11/2015 Cancelada 

416 2014.014.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:Que se estabeleça junto à DGP, órgão 

responsável pela publicação de documentos no Boletim de Pessoal, os 

procedimentos necessários para que a referida Diretoria possa publicar os atos de 

concessão de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 163 do Regimento 

Interno do IFBA. 

DG Salvador 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

417 2014.014.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 2: que se atente para a publicação dos atos de 

concessão de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 6º do Decreto 

5.992/2006.   

DG Salvador 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
30/11/2015 Cancelada 

418 2014.014.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que se promovam as medidas necessárias com 

o objetivo de otimizar as rotinas de concessão de diárias e passagens com vistas a 

assegurar de forma tempestiva a indenização do servidor que se deslocou a 

serviço de sua sede, conforme o disposto no art. 5º  do Decreto 5.992/2006.  

DG Salvador 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 
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419 2014.014.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: que se atente para o adequado preenchimento 

do Formulário de Solicitação, anexando documento que autoriza a viagem do 

servidor, nas futuras propostas de concessão de diárias e passagens, em 

conformidade com os procedimentos estabelecidos pela COAC, disponibilizados 

no Sítio Eletrônico do IFBA. 

DG Salvador 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

420 2014.014.4.2 

Constatação 4/ Recomendação 2: Que se estabeleça por meio de ato normativo 

próprio, a formalização de critérios para concessão de diárias e passagens  com o 

objetivo de orientar os servidores, bem como disciplinar as situações de 

inobservância quanto aos prazos da prestação de conta por parte do proposto. 

DG Salvador 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

421 2014.015.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:que se estabeleça junto à DGP, órgão 

responsável pela publicação de documentos no Boletim de Pessoal, os 

procedimentos necessários para que a referida Diretoria possa publicar os atos de 

concessão de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 163 do Regimento 

Interno do IFBA.   

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

422 2014.015.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 2: Que se atente para a publicação dos atos de  

concessão de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 6º do Decreto 

5.992/2006.  

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
30/11/2015 Cancelada 

423 2014.015.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que se atente para a observância do princípio 

da 

Segregação de Funções em futuras propostas de concessão de diárias e 

passagens nesse Campus.  

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

424 2014.015.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1:que se promovam as medidas necessárias com o 

objetivo de otimizar as rotinas de concessão de diárias e passagens, com vistas a 

evitar que a data da solicitação da viagem no SCDP seja posterior ao 

deslocamento.  

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

425 2014.015.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1:que se promovam as medidas necessárias com o 

objetivo de otimizar as rotinas de concessão de diárias e passagens, com vistas a 

assegurar de forma tempestiva a indenização do servidor que se deslocou a 

serviço de sua sede, conforme o disposto no art. 5º do Decreto 5.992/2006.  

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 
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426 2014.015.4.2 

Constatação 4/ Recomendação 2:Que se planeje a participação dos servidores nos 

eventos/congressos, visando o quanto possível evitar a assunção de 

compromissos financeiros para os quais a Unidade não tenha condições de 

cumprir tempestivamente, principalmente quando não houver disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

427 2014.015.5.1 
Constatação 5/ Recomendação 1:Que se proceda à prestação de contas 

tempestivamente, conforme o disposto no art. 5º do Decreto 5.992/2006 
DG Porto Seguro 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

428 2014.015.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1:que se oriente o servidor responsável, nos casos 

em que houver a emissão de passagens aéreas, a instruir a proposta com 

comprovante de consulta de preço, a fim de se verificar se houve o atendimento 

ao critério de menor preço em cumprimento ao Acórdão  1.834/2008-TCU. 

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

429 2014.015.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1: Que se anexe junto ao Relatório de Viagem dos 

propostos, em futuras propostas de concessão de diárias e passagens, documentos 

comprobatórios da realização das atividades do evento (atas de reuniões, 

certificados de participação, notícias de imprensa, boletins de viagem dos 

veículos oficiais no período do deslocamento, lista de presença em cursos, e etc.). 

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

430 2014.016.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:que se esclareça o meio de publicização 

utilizado pelo órgão para atender ao princípio da publicidade dos atos de 

concessão de diárias e passagens 

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

431 2014.016.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 2:que se atente para a publicação dos atos de 

concessão de diárias e passagens, conforme o disposto no art. 6º do Decreto 

5.992/2006.   

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

432 2014.016.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que se promovam as medidas necessárias com 

a finalidade de otimizar as rotinas de concessão de diárias e passagens com vistas 

a assegurar de forma tempestiva a indenização do servidor que se deslocou a 

serviço de sua sede, conforme o disposto no art. 5º  do Decreto 5.992/2006.  

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

433 2014.016.2.2 

Constatação 2/ Recomendação 2: Que se estabeleça por meio de ato normativo 

próprio, a formalização de critérios para concessão de diárias e passagens  com o 

objetivo de orientar os servidores, bem como racionalizar e distribuir o recurso 

orçamentário destinado ao pagamento dos referidos auxílios/indenizações no 

âmbito do IFBA. 

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 



110 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

434 2014.016.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que se oriente o proposto para cumprimento  

dos procedimentos com vistas ao afastamento para participação de Curso/Evento, 

anexando junto ao formulário de Solicitação, documento que expressa a ciência 

da Chefia imediata, mediata e da Diretoria, nas futuras propostas de concessão de 

diárias e passagens, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela 

COAC, disponibilizados no Sítio Eletrônico do IFBA. 

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

435 2014.016.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1:que se atente para a exigência legal de se 

justificar os deslocamentos ocorridos nos finais de semana em atendimento ao § 

2º do art. 5º do Decreto 5.992/06 e Acórdão 797/2010. 

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

436 2014.016.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que se anexe junto à proposta de solicitação de 

diárias e passagens os folderes/documentos de suporte referentes ao evento, em 

atendimento ao Acórdão nº 9.702/2011. 

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

437 2014.016.5.2 

Constatação 5/ Recomendação 2:Que as Chefias se abstenham de deferir o 

afastamento para cursos/eventos quando as solicitações estiverem em 

desconformidade com os procedimentos estabelecidos pela Coordenação COAC, 

consoante o disposto no Sítio do IFBA.   

GABINETE   
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

438 2014.016.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1:Que se promovam as medidas necessárias para 

se   resolver os entraves internos ocorridos na tramitação das propostas de 

concessão de diárias e passagens com vistas à restituição tempestiva da diárias, 

conforme o disposto no art. 7º do Decreto 5.992/2006. 

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

439 2014.016.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1: Que se promovam as medidas necessárias a fim 

de  evitar as situações de prestações de contas intempestivas com o objetivo de 

atender o disposto no art. 5º do Decreto 5.992/2006. 

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

440 2014.016.8.1 

Constatação 8/ Recomendação 1: Que se anexe junto ao Relatório de Viagem dos 

propostos, documentos comprobatórios da efetiva participação do proposto na 

atividade prevista, a exemplo de: atas de reuniões, listas de presenças em cursos e 

reuniões, boletins de viagens em veículos oficiais, certificados de participação em 

seminários, palestra e congêneres, notícias de imprensa, dentre outros. 

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

441 2014.016.8.2 

Constatação 8/ Recomendação 2: Que o proponente se atente para a 

documentação comprobatória da prestação de contas, abstendo-se de aprová-la 

quando não estiverem anexados os documentos que comprovam a atividade 

realizada;  

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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442 2014.016.9.1 

Constatação 9/ Recomendação 1: Que se esclareça o meio de transporte utilizado 

para o deslocamento do proposto, tendo em vista que no Sistema SCDP consta 

registrado que o deslocamento foi realizado por meio de Veículo Oficial, 

enquanto que no Relatório de Viagem se encontra registrado que o meio de 

locomoção foi por intermédio da Empresa Real Expresso - Transportes Terrestre.  

GABINETE Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

443 2014.017.1.1.1 

Constatação 1.1/ Recomendação 1: Que a PROAP, por meio de Termo Aditivo, 

insira os valores suficientemente detalhados do objeto acordado no Contrato nº. 

05/2011. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

444 2014.018.01.1 

Cosnstatação 01/Recomendação 1: Que esse campus crie mecanismo de controle 

com a finalidade de promover o atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido por esta 

Unidade.  

DEPAD Porto Seguro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

445 2014.019.01.1 

Cosnstatação 01/Recomendação 1: Que esse campus crie mecanismo de controle 

com a finalidade de promover o atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido por esta 

Unidade.  

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

446 2014.020.01.1 

Cosnstatação 01/Recomendação 1: Que esse campus crie mecanismo de controle 

com a finalidade de promover o atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido por esta 

Unidade.  

DEPAD Jequié 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

447 2014.021.01.1 

Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais de 

contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações nelas 

contidas estão de acordo com as cláusulas contratuais. 

DEPAD Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

448 2014.021.02.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 

“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a 

memória de cálculo do valor devido. 

DEPAD Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

449 2014.021.02.2 

Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de 

contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações, contidas 

na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 

evidenciar o valor conforme disposto no instrumento contratual. 

DEPAD Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

450 2014.022.01.1 

Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais de 

contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações nelas 

contidas estão de acordo com as cláusulas contratuais. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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451 2014.022.02.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 

“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a 

memória de cálculo do valor devido. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

452 2014.022.02.2 

Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de 

contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações, contidas 

na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 

evidenciar o valor conforme disposto no instrumento contratual. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

453 2014.022.03.1 

Constatação 03/ Recomendação 1: Que instrua o setor responsável a proceder à 

averiguação do direito adquirido pelo credor por meio de documento 

comprobatório (ateste na Nota Fiscal), antes de proceder à liquidação no sistema. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

454 2014.022.03.2 

Constatação 03/ Recomendação 2: Em não havendo, que passe a designar Fiscal 

de Contrato para acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse 

campus. 

DEPAD Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

455 2014.022.03.3 
Constatação 03/ Recomendação 3: Que se insira a matrícula SIAPE nos carimbos 

confeccionados por esse campus.  
DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

456 2014.023.01.1 

Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais de 

contratos a atestarem as NF’s somente após verificarem se as informações nelas 

contidas estão de acordo com as cláusulas contratuais. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

457 2014.023.02.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 

“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a 

memória de cálculo do valor devido. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

458 2014.023.02.2 

Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de 

contratos a atestarem as NF’s somente após verificarem se as informações, 

contidas na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de 

forma a evidenciar o valor conforme disposto no instrumento contratual. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

459 2014.023.03.1 

Constatação 03/ Recomendação 1: Que esse campus passe a promover o 

atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a 

não prejudicar o trabalho desenvolvido por esta Unidade. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 
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460 2014.023.04.1 

Constatação 04/ Recomendação 1: Que se providenciem documentos do discente 

Paulo Mateus Cavalcante Ferraz (Curso de Informática) que justifiquem a 

contratação do CESBA. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

461 2014.023.04.2 

Constatação 04/ Recomendação 2: Que, nas futuras contratações do CESBA, 

sejam providenciados todos os documentos que comprovem a necessidade do 

discente.  

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
30/11/2015 Cancelada 

462 2014.023.5.1.1 

Constatação 5.1/ Recomendação 1: Em não havendo, que passe a designar Fiscal 

de Contrato para acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse 

campus. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

463 2014.023.5.2.1 
Constatação 5.2/ Recomendação 1: Que se insira a matrícula SIAPE nos 

carimbos confeccionados por esse campus. 
DEPAD 

Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

464 2014.024.01.01 

Constatação 01/ Recomendação 01: Que se crie o manual de 

rotinas/procedimentos referente às atividades intrínsecas do Almoxarifado, com o 

objetivo deestabelecer responsabilidades, salvaguardar os bens estocados, elevar 

a eficiência patrimonial e evitar eventual desvio. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

465 2014.024.02.01 
Constatação 02/ Recomendação 01: Que os servidores do DEPAT participem de 

curso específico e direcionado à gestão de almoxarifado. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

466 2014.024.03.01 

Constatação 03/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a encaminhar 

mensalmente ao Setor Contábil o Relatório Mensal do Almoxarifado para fins de 

conciliação. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

467 2014.024.04.01 

Constatação 04/ Recomendação 01: Que se estabeleça mecanismo de 

recebimento provisório e definitivo de material, conforme estabelecido no art. 73, 

inciso II, da Lei nº. 8.666/1993. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

468 2014.024.05.01 

Constatação 05/ Recomendação 01: Que o DEPAT crie mecanismo para 

verificar, de forma periódica, a existência de materiais ociosos estocados no 

Almoxarifado, bem como sua adequada destinação. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

469 2014.024.06.01 
Constatação 06/ Recomendação 01: Que o DEPAT crie mecanismo para 

verificar, de forma periódica, a existência de materiais vencidos e a vencer. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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470 2014.024.06.02 

Constatação 06/ Recomendação 02: Que o DEPAT, no momento do recebimento 

definitivo dos materiais, verifique a existência da data de validade dos produtos 

recebidos e, se for o caso, a proximidade de sua expiração. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

471 2014.024.07.01 

Constatação 07/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a utilizar Ficha de 

Prateleira ou outro mecanismo de registro e acompanhamento de saída de 

materiais, em todos os itens constantes no Almoxarifado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

472 2014.024.08.01 

Constatação 08/ Recomendação 01: Que os funcionários do DEPAT passem a 

registrar nas Fichas de Prateleira, ou em outro instrumento de controle 

equivalente, todas as saídas de materiais do Almoxarifado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

473 2014.024.09.01 
Constatação 09/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite fornecer materiais em 

quantidade acima da que foi solicitada. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

474 2014.024.09.02 

Constatação 09/ Recomendação 02: Que se promova o registro de saída dos 

materiais nos Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade, e de forma 

tempestiva, com vistas a propiciar controle e fidelidade das informações neles 

contidas. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

475 2014.024.09.03 

Constatação 09/ Recomendação 03: Que se evite adquirir materiais, sobretudo 

gêneros alimentícios, em quantidades excessivas, a fim de evitar a sua eventual 

perda. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

476 2014.024.09.04 

Constatação 09/ Recomendação 04: Que se crie mecanismo para a efetiva 

apuração do estoque mínimo e máximo dos bens alocados no Almoxarifado, de 

acordo com os itens 7.5 a 7.8 da IN SEDAP/PR nº. 205/1988, de forma a evitar 

aquisição de materiais em excesso, bem como interrupção no abastecimento por 

escassez. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

477 2014.024.10.01 
Constatação 10/ Recomendação 01: Que o IFBA adquira programa informatizado 

de gestão para uso e controle do Almoxarifado. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

478 2014.024.11.01 

Constatação 11/ Recomendação 01: Que sejam providenciadas estantes, 

prateleiras e/ou gaveteiros para o Almoxarifado, no intuito de promover a 

organização do setor. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

479 2014.024.11.02 

Constatação 11/ Recomendação 02: Que o DEPAT organize o Almoxarifado de 

forma a evitar o empilhamento desordenado dos materiais, a obstrução da área de 

circulação e a aproximação dos materiais estocados aos eventuais vazamentos 

existentes. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 
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480 2014.024.11.03 

Constatação 11/ Recomendação 03: Que o DEPAT passe a respeitar a 

necessidade de arejamento, estocando os materiais empilhados a uma distância de 

50 cm da parede, conforme alínea “l” do item supracitado.Que o DEPAT passe a 

respeitar a necessidade de arejamento, estocando os materiais empilhados a uma 

distância de 50 cm da parede, conforme alínea “l” do item supracitado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

481 2014.024.11.04 

Constatação 11/ Recomendação 04: Que se evite o contato direto dos materiais 

com o piso e passe a utilizar corretamente os acessórios de estocagem com intuito 

de protegê-los, conforme alínea “e” do item supramencionado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

482 2014.024.11.05 
Constatação 11/ Recomendação 05: Que o setor competente tome as providências 

necessárias para o fim do vazamento localizado no Almoxarifado. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

483 2014.024.12.01 
Constatação 12/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite usar o Almoxarifado 

como arquivo e depósito de materiais e documentos estranhos à sua finalidade. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

484 2014.024.13.01 
Constatação 13/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite usar o Almoxarifado 

como depósito de quaisquer bens sem entrada prévia e formal no setor. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

485 2014.024.14.01 

Constatação 14/ Recomendação 01: Que o setor competente providencie escada 

de forma a facilitar o manuseio da parte superior das prateleiras, por parte dos 

servidores lotados no Almoxarifado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

486 2014.024.15.01 

Constatação 15/ Recomendação 01: Que se providencie guarda-corpo de forma a 

reduzir o risco aos funcionários do setor e, se for o caso, se adéque às exigências 

da Norma Reguladora/MTE nº. 35. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

487 2014.024.16.01 

Constatação 16/ Recomendação 01: Que passe a inserir descrições detalhadas dos 

materiais, com as características físicas necessárias para devida identificação dos 

mesmos. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

488 2014.024.17.01 

Constatação 17/ Recomendação 01: Que o DEPAT proceda ao levantamento da 

descrição de todos os itens do Almoxarifado e passe a utilizar descrições 

detalhadas dos materiais, com as características físicas necessárias para a devida 

identificação dos mesmos. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 
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489 2014.024.18.01 

Constatação 18/ Recomendação 01: Que se tomem providências necessárias a fim 

de evitar a inserção de descrição genérica dos materiais no Relatório de 

Almoxarifado para Contabilidade. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

490 2014.024.18.02 

Constatação 18/ Recomendação 02: Que o DEPAT promova as devidas 

descrições e respectivas atualizações dos objetos que integram os “Equipamentos 

de Proteção de Segurança”. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

491 2014.024.19.01 

Constatação 19/ Recomendação 01: Que o DEPAT use a fórmula “Saldo Inicial + 

Entradas – Saídas = Saldo Final/Atual” nos Relatórios de Almoxarifado para 

Contabilidade. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

492 2014.024.20.01 

Constatação 20/ Recomendação 01: Que a primeira coluna do inventário refira-se 

à relação dos materiais em ordem alfabética, considerando os Elementos das 

Despesas, independente do número da Nota de Empenho - NE e da destinação 

dos mesmos. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

493 2014.024.21.01 

Constatação 21/ Recomendação 01: Que utilize a expressão “Saldo Final do 

Exercício Anterior” (ou expressão equivalente) em detrimento a “Saldo Mês 

Anterior”. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

494 2014.024.22.01 

Constatação 22/ Recomendação 01: Que a comissão inventariante do exercício 

2012 justifique a origem dos valores apresentados no saldo inicial do 

Inventário/2012, tendo em vista que não coincide com o saldo final do 

inventário/2012 e nem com o saldo inicial do “Relatório de Almoxarifado para 

Contabilidade – Janeiro 2013”. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

495 2014.024.22.02 

Constatação 22/ Recomendação 02: Que seja apurada a ocorrência de eventual 

perda ou desvio e, se for o caso, que sejam tomadas providências para identificar 

a responsabilidade. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

496 2014.024.23.01 

Constatação 23/ Recomendação 01: Que a comissão inventariante do exercício 

2012 justifique a origem dos valores apresentados no saldo inicial do 

Inventário/2013, tendo em vista que não coincide com o saldo final do 

inventário/2012 e nem com o saldo inicial do “Relatório de Almoxarifado para 

Contabilidade – Janeiro 2013”. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

497 2014.024.23.02 

Constatação 23/ Recomendação 02: Que seja apurada a ocorrência de eventual 

perda ou desvio e, se for o caso, que sejam tomadas providências para identificar 

a responsabilidade. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 
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498 2014.024.24.01 

Constatação 24/ Recomendação 01: Que apure se houve ou não ocorrência da 

eventual saída dos espirais de encadernação do Almoxarifado no exercício 2013 

e, se for o caso, adéque os registros de forma que coincida a quantidade física dos 

referidos bens existentes no estoque e o quantitativo registrado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

499 2014.024.24.02 
Constatação 24/ Recomendação 02: Que se apure a responsabilidade da eventual 

saída/baixa de materiais sem documento(s) comprobatório(s). 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

500 2014.024.25.01 

Constatação 25/ Recomendação 01: Que se crie mecanismo para instruir futuros 

servidores, integrantes das comissões inventariantes, a proceder aos trabalhos 

inerentes à comissão no intuito de elaborar o respectivo inventário. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

501 2014.024.25.02 

Constatação 25/ Recomendação 02: Que se apurem as responsabilidades dos 

servidores integrantes, da Comissão de Inventário de Almoxarifado da Reitoria 

do IFBA do exercício 2013, pelo não desempenho das atribuições a eles 

instituídas. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

502 2014.024.26.01 

Constatação 26/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a atualizar as 

informações no sistema utilizado pelo Almoxarifado, de forma tempestiva e 

tomando como base documentos mais consistentes e eficazes. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

503 2014.024.27.01 

Constatação 27/ Recomendação 01: Que passe a manter os instrumentos de 

registros de entradas e saídas atualizados, conforme dita o item 7.3.1, alínea “b” 

da IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

504 2014.024.27.02 

Constatação 27/ Recomendação 02: Que se proceda aos ajustes necessários de 

forma que as informações, contidas na ficha de prateleira e consequentemente no 

sistema, sejam coincidentes com as quantidades físicas existentes no 

Almoxarifado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

505 2014.024.27.03 

Constatação 27/ Recomendação 03: Que passe a promover conciliações 

periódicas de forma a fazer com que as informações, contidas no sistema, sejam 

sincrônicas com as constantes nas Fichas de Prateleiras, e que estas sejam 

coincidentes com a quantidade física dos materiais existentes no estoque, 

conforme preceitua o item 7.3.1, alínea “c” da IN SEDAP/PR nº. 205/1988, infra 

transcrito. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

506 2014.024.28.01 
Constatação 28/ Recomendação 01: Que passe a organizar as pastas das 

Requisições de Materiais em ordem cronológica. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 
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507 2014.024.29.01 
Constatação 29/ Recomendação 01: Que se evite colocar documentos estranhos 

na pasta das Requisições de Materiais. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

508 2014.024.30.01 

Constatação 30/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite liberar as Requisições 

de Materiais quando:       - Estiverem com rasura;                   - O preenchimento 

estiver desuniforme (manual e eletronicamente) e,                          - As linhas não 

preenchidas não estiverem inutilizadas. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

509 2014.024.30.02 

Constatação 30/ Recomendação 02: Que o DEPAT só libere os materiais após 

verificar o devido preenchimento das seguintes informações nas Requisições:                       

- Número da Requisição;                   - Nome e carimbo do solicitante;            - 

Data da solicitação e                      - Especificação completa dos materiais. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

510 2014.024.30.03 

Constatação 30/ Recomendação 03: Que o DEPAT preencha a quantidade 

fornecida e insira assinatura e aposição do carimbo nas Requisições antes da 

liberação dos materiais. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

511 2014.024.30.04 

Constatação 30/ Recomendação 04: Que, durante a entrega dos materiais, o 

DEPAT exija do servidor responsável pelo recebimento a assinatura, a aposição 

do carimbo e o preenchimento da data na Requisição. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

512 2014.024.31.01 

Constatação 31/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a preencher 

devidamente os campos das Requisições de Materiais de forma a não 

comprometer a credibilidade do referido documento. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

513 2014.024.31.02 

Constatação 31/ Recomendação 02: Que o DEPAT passe a observar o Princípio 

da Segregação de Funções quando desempenhar o papel de solicitante de 

materiais do Almoxarifado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

514 2014.024.32.01 

Constatação 32/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a exigir a apresentação 

da Requisição de Materiais devidamente preenchida antes de proceder à liberação 

dos bens solicitados. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

515 2014.024.33.01 

Constatação 33/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite liberar as Requisições 

de Materiais quando:       - Estiverem com rasura;                   - As linhas não 

preenchidas não estiverem inutilizadas;                      - Estiverem sem o número 

da requisição;                                        - Estiverem sem nome e carimbo do 

solicitante;                                       - Estiverem sem a data de solicitação;                                       

- Estiverem sem a devida especificação do material solicitado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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516 2014.024.33.02 

Constatação 33/ Recomendação 02: Que o DEPAT preencha a quantidade 

fornecida e insira a assinatura e a aposição do carimbo nas Requisições antes da 

liberação dos materiais. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

517 2014.024.33.03 

Constatação 33/ Recomendação 03: Que, no momento da entrega dos materiais, o 

DEPAT exija do servidor responsável pelo recebimento a assinatura, a aposição 

do carimbo e o preenchimento da data na Requisição. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

518 2014.024.34.01 

Constatação 34/ Recomendação 01: Que o DEPAT organize fisicamente os 

Papéis A4 e A4 Reciclado de forma condizente ao estabelecido na IN SEDAP/PR 

nº. 205/1988. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

519 2014.024.34.02 

Constatação 34/ Recomendação 02: Que o DEPAT proceda ao levantamento do 

quantitativo de Papel A4 e Papel A4 Reciclado de forma a deixar atualizado os 

registros no sistema e nas Fichas de Prateleira. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

520 2014.024.34.03 

Constatação 34/ Recomendação 03: Que o DEPAT passe a atuar em consonância 

com os itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, do Regimento 

Interno/CEFET-BA,utilizando Fichas de Prateleira como forma de controle do 

Papel A4 Reciclado. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

521 2014.024.34.04 

Constatação 34/ Recomendação 04: Que o DEPAT passe a atuar em consonância 

com os itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, do Regimento 

Interno/CEFET-BA, registrando todas as saídas de materiais nas respectivas 

Fichas de Prateleira. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

522 2014.024.35.01 

Constatação 35/ Recomendação 01: Que o DEPAT organize fisicamente os 

Envelopes Kraft’s de forma condizente ao estabelecido na IN SEDAP/PR nº. 

205/1988. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

523 2014.024.35.02 

Constatação 35/ Recomendação 02: Que o DEPAT proceda ao levantamento do 

quantitativo dos Envelopes Kraft’s de modo que promova a atualização dos 

registros no sistema e nas Fichas de Prateleiras. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

524 2014.024.35.03 

Constatação 35/ Recomendação 03: Que o DEPAT passe a atuar em consonância 

com os itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, do Regimento 

Interno/CEFET-BA, utilizando Fichas de Prateleira como forma de controle dos 

envelopes Kraft’s. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 
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525 2014.024.35.04 

Constatação 35/ Recomendação 04: Que o DEPAT passe a atuar em consonância 

com os itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, do Regimento 

Interno/CEFET-BA, utilizando Fichas de Prateleira como forma de controle dos 

envelopes Kraft’s. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

526 2014.024.36.01 

Constatação 36/ Recomendação 01: Que o DEPAT organize fisicamente os 

Copos Descartáveis de forma condizente ao estabelecido na IN SEDAP/PR nº. 

205/1988. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

527 2014.024.36.02 

Constatação 36/ Recomendação 02: Que o DEPAT passe a atuar em consonância 

com os itens 7.9 e 12 da IN SEDAP/PR e ao art. 74, inciso III, do Regimento 

Interno/CEFET-BA, utilizando Fichas de Prateleira como forma de controle dos 

copos descartáveis. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

528 2014.024.36.03 

Constatação 36/ Recomendação 03: Que o DEPAT proceda ao levantamento do 

quantitativo dos Copos Descartáveis de modo que promova a atualização dos 

registros no sistema e nas Fichas de Prateleira. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 Atendida 

529 2014.024.37.01 
Constatação 37/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a utilizar Ficha de 

Prateleira ou outra forma de controle de saída das Bobinas de Fax. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

530 2014.024.37.02 

Constatação 37/ Recomendação 02: Que se apure eventual perda ou extravio das 

Bobinas de Fax e, se for o caso, apure a responsabilidade de quem houver dado 

causa. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

531 2014.024.38.01 

Constatação 38/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite entregar materiais 

enquanto as requisições não contenham informações imprescindíveis para efetivo 

controle interno de forma a garantir a credibilidade do documento. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

532 2014.024.38.02 
Constatação 38/ Recomendação 02: Que o DEPAT justifique a solicitação de 3 

(três) Bobinas de Fax em janeiro/2014. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
- Cancelada 

533 2014.024.39.01 

Constatação 39/ Recomendação 01: Que o DEPAT apenas promova a saída das 

Capas de Encadernação ou de qualquer outro material após o devido registro e 

conforme a necessidade do setor solicitante. 

Almoxarifado Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

534 2015.001.01.2 

Constatação 01 / Recomendação 2: que se elaborem manuais de rotinas/ 

procedimentos com vista a melhoria da eficiência administrativa e mitigação dos 

riscos; 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 
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535 2015.001.01.3 

Constatação 01 / Recomendação 3: que se proceda ao mapeamento dos processos 

do Departamento, atentando-se para a necessidade de geri-los, de maneira 

contínua. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

536 2015.001.01.5 
Constatação 01 / Recomendação 5: que se proceda à formalização e publicação  

das regras internas necessárias ao funcionamento do setor; 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

537 2015.001.01.6 

Constatação 01 / Recomendação 6: Que se proceda ao acompanhamento e 

revisão dos atos e fatos financeiros e operacionais da atividade de retribuição de 

cargos comissionados e funções gratificadas, com vista a eficiência 

administrativa e a minimização dos erros. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

538 2015.001.01.7 

Constatação 01 / Recomendação 7: Que se elabore Estudo com vistas a estimar o 

quantitativo, a composição, o perfil e os parâmetros de lotação da Diretoria com 

o objetivo de adequar a força de trabalho das Coordenações.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

539 2015.001.02.1 

Constatação 02 / Recomendação 1: Que sejam adotados procedimentos de 

conferência e revisão dos próprios atos no sentido de se evitar a duplicação e 

retificação de publicações, em observância ao princípio da economicidade. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

540 2015.001.03.1 

Constatação 03 / Recomendação 1:que sejam adotadas providências no sentido de 

promover a retificação dos atos ora publicados, em atenção ao princípio da 

legalidade;  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

541 2015.001.03.2 

Constatação 03 / Recomendação 2: Que sejam adotados procedimentos de 

conferência e revisão dos próprios atos no sentido de se evitar a duplicação e 

retificação de publicações, em observância ao princípio da economicidade.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

542 2015.001.05.1 

Constatação 05 / Recomendação 1:que os servidores sejam instruídos, pela 

DEAP, a proceder ao pagamento de cargo/função, tão somente, enquanto ocorrer 

o efetivo exercício. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

543 2015.001.05.2 

Constatação 05 / Recomendação 2: Que sejam adotados controles sobre 

transações, bem como procedimentos de conferência e revisão dos próprios atos 

no sentido de se evitar o pagamento indevido, em observância ao princípio da 

legalidade. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

544 2015.001.06.1 

Constatação 06 / Recomendação Final 1: que se regularize o ato de  pagamento 

das retribuições de cargos e funções, conforme o disposto no Memorando nº 

064/2015/DEAP/DGP. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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545 2015.001.06.3 
Constatação 06 / Recomendação 3:que se adote treinamentos contínuos para 

cursos em sistemas operacionais, a exemplo do SIAPECAD;  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

546 2015.001.06.4 

Constatação 06 / Recomendação 4: que se busque junto aos órgãos competentes a 

possibilidade do desenvolvimento de ferramentas para o cálculo proporcional no 

SIAPE, como forma de minimizar os riscos e aprimorar o controle interno. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

547 2015.003.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que o Proponente faça constar, na proposta 

de concessão do Suprimento de Fundos ,as informações pertinentes ao período de 

aplicação dos recursos e o prazo máximo para apresentação da prestação de 

contas. 

DCOF Valença 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

548 2015.003.03.3.1 

Constatação 03/ Recomendação 3.1: que o responsável por atribuir, no Portal do 

Banco do Brasil, os limites concedidos para utilização do cartão, realize tal 

procedimento de acordo com a Proposta de Concessão do SF. 

DCOF Valença 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

549 2015.003.05.5.1 
Constatação 05 / Recomendação 5.1: quando do pagamento a fornecedores, que o 

Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da importância paga. 
DCOF Valença 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

550 2015.004.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: que o responsável pela baixa do 

adiantamento, relativo ao Suprimento de Fundos, se atente quanto ao prazo legal 

permitido para a reclassificação da despesa no Sistema SIAFI. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

551 2015.004.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: que o responsável pela análise da prestação 

de contas verifique se esta se encontra completa e se todos os documentos e 

procedimentos realizados pelo Suprido contemplam as exigências legais. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

552 2015.004.09.9.1 
Constatação 09 / Recomendação 9.1: quando do pagamento a fornecedores, que o 

Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da importância paga 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

553 2015.004.10.10.1 

Constatação 10 / Recomendação 10.1: quando da concessão de novo Suprimento 

de Fundos, que o Suprido realize as despesas de acordo com o ato de concessão 

do SF. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

554 2015.005.01.1.1 

Constatação  01/ Recomendação 1.1 : Que os servidores, responsáveis pela 

gestão dos bens imóveis, atualizem-se quanto às legislações que regulamentam as 

suas atividades e as coloquem em prática. 

DEPAT Reitoria 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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555 2015.005.01.1.2 

Constatação 01  / Recomendação 1.2  : Que o gestor promova treinamentos e 

capacitações aos servidores da área de controle de bens imóveis a fim de que 

possam executar as rotinas de inclusão das informações nos Sistemas Spiunet e 

SIAFI. 

DEPAT Reitoria 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

556 2015.005.01.1.3 
Constatação 01 / Recomendação 1.3 :Que se elabore um Manual de 

Procedimentos relativo às atividades rotineiras de gestão dos bens imóveis. 
DEPAT Reitoria 

Rejane Rocha 

Gonçalves  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

557 2015.005.02.2.1 
Constatação  02/ Recomendação 2.1  :Conciliar os registros contábeis do SIAFI, 

relativos aos imóveis de uso especial, com os registros do sistema Spiunet. 
DEPAT Reitoria 

Rejane Rocha 

Gonçalves  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

558 2015.005.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1 :Proceder ao registro contábil,no SIAFI, dos 

valores referentes aos imóveis do Campus Porto Seguro (RIP: 3807.00050.500-

0)e Salinas das Margaridas (RIP: 3847.00001.500-1). 

DEPAT Reitoria 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

559 2015.005.04.4.1 
Constatação 04 / Recomendação 4.1 : Incluir, no inventário,o imóvel de RIP 

3849.00871.500-9 no qual funciona a Reitoria do IFBA. 
DEPAT Reitoria 

Rejane Rocha 

Gonçalves  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

560 2015.006.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que o Responsável pela emissão do 

empenho considere o mesmo inciso,relativo ao Decreto nº 93.872/86, aposto na 

Proposta de Concessão do SF, quando da emissão das correspondentes notas de 

empenhos. 

DACOF Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
- Cancelada 

561 2015.007.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1: Que a DGTI informe a esta Unidade de 

Auditoria Interna quando da devida implementação da metodologia SCRUM, 

bem como sua correspondente efetividade. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

562 2015.007.1.1.2 

Constatação 1/Recomendação 1.2: Que a DGTI crie mecanismo de controle que 

possibilite acompanhar as solicitações de programas, bem como os respectivos 

setores solicitantes. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

563 2015.007.2.2.1 

Constatação 2 /Recomendação 2.1: Que a DGTI estabeleça meios que assegurem 

o conhecimento da existência dos sistemas informatizados utilizados, no âmbito 

da Reitoria deste Instituto, inclusive os legados deixadospela antiga gestão, haja 

vista a imprescindibilidade de acompanhamento das ações com o fito de zelar 

pela segurança das informações e objetivos institucionais, bem como pela 

qualidade dos serviços de tecnologia da informação. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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564 2015.007.4.4.1 

Constatação 4 /Recomendação 4.1: Que a DGTI crie as “Normas de Segurança 

da Informação e Comunicação” e os “Procedimentos de Segurança da 

Informação”, conforme determinado na Resolução/CONSUP nº. 09/2013, a fim 

de estabelecer as obrigações e definir os procedimentos e as regras operacionais 

determinados pela Política de Segurança da Informação deste IFBA. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

565 2015.007.5.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 5.1: Que se crie e divulgue o “Plano de 

Tratamento dos Riscos de Segurança da Informação”, em observância às 

Resoluções/CONSUP nº. 08 e 09/2013 e à Norma Complementar nº. 

04/IN01/DSIC/GSI/PR, a fim de identificar as necessidades da organização em 

relação aos requisitos de segurança da informação e comunicações. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

566 2015.007.5.5.2 

Constatação 05/Recomendação 5.2: Que a DGTI crie e divulgue o “Programa de 

Gestão da Continuidade de Negócios” (composto pelo “Plano de Gerenciamento 

de Incidentes”, “Plano de Continuidade de Negócios” e “Plano de Recuperação 

de Negócios”), conforme estabelecido na Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e na 

Norma Complementar nº. 06/IN01/DSIC/GSI/PR, com o desígnio de minimizar 

os impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas 

sobre as atividades deste Instituto. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

567 2015.007.5.5.3 

Constatação 05/Recomendação 5.3: Que a DGTI crie e divulgue as “Normas e 

Controle de Acesso”, conforme os ditames da Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e 

da Norma Complementar nº. 07/IN01/DSIC/GSI/PR, no intuito de sistematizar o 

controle e a concessão de acesso, a fim de evitar a quebra de segurança da 

informação e comunicação. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

568 2015.007.6.6.1 

Constatação 6/Recomendação 6.1: Que se avalie a possibilidade de implantar, no 

âmbito da Reitoria deste IFBA, sistema automático de detecção e/ou combate a 

incêndio. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

569 2015.008.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que o Proponente passe a indicar, nas 

próximas Propostas de Concessão de Suprimento de Fundos, a fundamentação 

normativa de excepcionalidade da despesa. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

570 2015.008.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que o Proponente passe a verificara 

existência, nas próximas propostas de concessão do SF, da autorização do 

Ordenador de Despesas, confirmada pela aposição do seu carimbo e assinatura 

conforme legislação.  

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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571 2015.008.02.2.2 

Constatação 02 / Recomendação 2.2: quando da concessão de novos SF, que o 

Responsável pela emissão das Notas de Empenho providencie as assinaturas 

necessárias à validação das referidas Notas. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

572 2015.008.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: quando da utilização de novos recursos, por 

meio do CPGF, que o Agente Suprido se atente para o fato de que os documentos 

fiscais sejam emitidos de forma completa e em conformidade com a legislação.  

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

573 2015.008.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: quando da utilização de novos recursos, por 

meio do CPGF, que o Agente Suprido se atente quanto à emissão dos 

documentos fiscais, a fim de que esta seja realizada em nome do Campus.  

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

574 2015.008.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: quando de novas solicitações, que o 

demandante da despesa se atente quanto à descrição do material adquirido, 

constante no documento fiscal, antes de atestá-lo.  

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

575 2015.008.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: quando da utilização de novos recursos, por 

meio do CPGF, que o Suprido faça constar, em suas prestações de contas, todos 

os comprovantes das transações realizadas com o cartão, pois a ausência desses 

documentos prejudica a transparência do processo aquisitivo, além de dificultar a 

conferência dos valores efetivamente utilizados.  

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

576 2015.008.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação 7.1: quando da utilização de novos recursos por 

meio do CPGF, que o Suprido confira os valores, constantes nos documentos 

fiscais, e verifique se estes correspondem aos gastos efetivamente realizados.  

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

577 2015.008.08.8.1 

Constatação 08 / Recomendação 8.1: quando de novos pagamentos a 

fornecedores, que o Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da 

importância paga.  

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

578 2015.008.09.9.1 

Constatação 09 / Recomendação 9.1: quando da abertura de um novo processo de 

Suprimento de Fundos, que o Agente Suprido solicite ao almoxarifado uma 

declaração prévia sobre a inexistência em estoque do material a ser adquirido. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

579 2015.008.10.10.1 

Constatação 10 / Recomendação 10.1: que o responsável pela baixa do 

adiantamento, relativos aos novos processos de suprimento de fundos, atente-se 

quanto à colocação da data e assinatura, no Formulário da Prestação de Contas do 

SF, apresentado pelo Suprido, pois tais informações são indispensáveis à 

indicação da tempestividade ou não da prestação de contas. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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580 2015.008.11.11.1 

Constatação 11 / Recomendação 11.1: que o responsável pela análise da 

prestação de contas, nos novos processos de SF, recolha os tributos decorrentes 

do SF em atraso,caso existam, informando ao Ordenador de Despesas para que 

sejam tomadas as providências cabíveis em relação ao ressarcimento ao erário 

dos encargos, relativos ao pagamento dos tributos. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

581 2015.008.12.12.1 

Constatação 12 / Recomendação 12.1: que o Ordenador de Despesas, quando da 

aprovação ou rejeição da Prestação de Contas de novos processos de SF,aponha 

sua assinatura e o seu carimbo nos documentos pertinentes. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

582 2015.008.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que o responsável pela emissão das notas de 

empenhos, relativas ao SF, indique apenas um inciso do Decreto 93.872/86 como 

justificativa da excepcionalidade da despesa nos futuros processos de SF. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

583 2015.008.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: que o Proponente providencie nos futuros 

processos de SF,todas as assinaturas necessárias à validação da Proposta de 

Concessão. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

584 2015.008.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: quando de novos pagamentos a 

fornecedores, que o Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da 

importância paga 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
- Cancelada 

585 2015.008.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: quando da realização de novo Suprimento 

de Fundos, que o Agente Suprido solicite ao almoxarifado declaração prévia 

sobre a inexistência em estoque do material a ser adquirido. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
- Cancelada 

586 2015.008.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: quando da concessão de novo Suprimento 

de Fundos, que o Agente Suprido, antes de efetuar qualquer despesa, verifique se 

há saldo suficiente para seu atendimento na natureza de despesa pretendida. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

587 2015.008.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação 7.1: quando da análise da prestação de contas de 

um novo processo de Suprimento de Fundos, que o responsável verifique se o 

Suprido apresentou todos os documentos necessários à regular apresentação das 

referidas contas. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

588 2015.008.08.8.1 
Constatação 08 / Recomendação 8.1: que o Suprido anexe, aos novos processos 

de prestação de contas do SF,a fatura relativa aos gastos efetuados com o CPGF. 
DOF Simões Filho 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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589 2015.008.09.9.1 

Constatação 09 / Recomendação 9.1: que, nos próximos processos de SF, o 

responsável pela baixa do adiantamento, relativo ao Suprimento de Fundos, 

atente-se quanto ao prazo legal permitido para a reclassificação da despesa no 

Sistema SIAFI. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

590 2015.009.1.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1.1: Que se passe a adotar critérios de 

sustentabilidade ambiental nos instrumentos convocatórios de aquisição de bens 

relacionados à Tecnologia da Informação, a exemplo dos abaixo listados, de 

forma a promover o consumo por meio de atributos ecologicamente adequados. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

591 2015.009.1.1.2 

Constatação 1 /Recomendação 1.2: Que se instruam os seus servidores a 

inserirem nos editais de licitação, referentes à aquisição de bens relacionados à 

Tecnologia da Informação, as formas de apresentação, por parte das empresas 

contratadas, das exigências ambientais descritas no referido instrumento 

convocatório. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

592 2015.009.2.2.1 

Constatação 2 /Recomendação 2.1: Que se instruam os seus servidores a 

inserirem nas Atas de Registros de Preços, bem como nos instrumentos 

contratuais, as eventuais cláusulas concernentes aos critérios ambientais 

estabelecidos nos editais licitatórios. 

DGTI Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

593 2015.010.3.3.1 

Constatação 3 / Recomendação 3.1 : Que o setor competente do Campus 

Salvador instrua as comissões de licitação e de pregão a evitarem descrições 

irrelevantes e desnecessariamente minuciosas dos objetos licitados, que apenas 

restringem a competição do certame. 

COINF Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

594 2015.012.01.1.2 

Constatação 01 / Recomendação Final 1.2: que a DGP elabore manuais de 

rotinas/ procedimentos com vista à melhoria da eficiência administrativa e 

mitigação dos riscos;  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

595 2015.012.01.1.3 

Constatação 01 / Recomendação Final 1.3: que se proceda ao mapeamento dos 

processos do  Departamento, particularmente, nas coordenações COMOP e 

COTEMP, atentando-se para a necessidade de geri-los, de maneira contínua. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

596 2015.012.01.1.4 
Constatação 01 / Recomendação Final 1.4:que a DGP promova à formalização e 

publicação das regras internas necessárias ao funcionamento do setor; 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

597 2015.012.01.1.5 

Constatação 01 / Recomendação Final 1.5:que a Diretoria acompanhe e revise os 

atos e fatos administrativos da atividade de remoção com vistas ao alcance da 

eficiência administrativa. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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598 2015.012.01.1.6 
Constatação 01 / Recomendação Final 1.6:que a DGP adote providências a fim 

de assegurar o atendimento dos dispositivos constantes na Resolução n° 77/2011. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

599 2015.012.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação Final 3.1: que a DGP instrua os servidores que 

ao emitirem a Portaria de remoção, especifiquem os fundamentos legais que 

deram suporte ao referido ato, a fim de tornar claros e transparentes os atos 

públicos.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

600 2015.012.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação Final 4.1:que a Gestão adote as providências 

necessárias com vista a evitar a conversão da modalidade a pedido, a critério da 

administração, em modalidade de ofício, a fim de não fragilizar o Regulamento 

de Remoção e, consequentemente, o atendimento aos princípios da 

Administração Pública, especialmente o da impessoalidade e da moralidade 

administrativa. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

601 2015.012.04.4.2 

Constatação 04 / Recomendação Final 4.2:que a DGP crie mecanismo de controle 

com vistas ao indeferimento imediato de processos de remoção na modalidade a 

pedido cujos servidores estejam cumprindo o Estágio Probatório, conforme o 

disposto na Resolução n. 77/2011. Ressaltando-se a necessidade de dar ciência ao 

servidor da impossibilidade jurídica do pedido. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

602 2015.012.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação Final 5.1:que a DGP adote as medidas 

necessárias para o atendimento aos procedimentos de permuta, especialmente, a 

publicação dos requerimentos dos interessados no site institucional em 

cumprimento ao disposto no Regulamento de Remoção. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

603 2015.012.05.5.2 

Constatação 05 / Recomendação Final 5.2:considerando o inciso XIV, art. 176 do 

Regimento Geral do IFBA, que a DGP, junto com os órgãos responsáveis 

(DEMP e COMOP), promovam as medidas necessárias para mapeamento dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores a fim de identificar os 

possíveis perfis profissionais para o atendimento das necessidades 

organizacionais. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

604 2015.012.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação Final 6.1: que a Gestão se abstenha de autorizar 

o ato de remoção sem a motivação adequada da conveniência administrativa, 

devidamente comprovada, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 77/2011 

e que se criem mecanismos de controle para que este fato não ocorra em outros 

processos de remoção.   

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

605 2015.012.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação Final 7.1:que a Gestão autorize o ato de 

remoção na modalidade “de ofício”, tão somente, com a devida justificativa 

formal em cumprimento às regras estabelecidas na Resolução nº 77/2011 e que se 

crie mecanismos de controle para tal. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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606 2015.012.07.7.2 

Constatação 07 / Recomendação Final 7.2: que a DEMP, junto com a 

coordenação responsável, adotem medidas para o acompanhamento e revisão dos 

atos de remoção a fim de corrigi-los tempestivamente. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

607 2015.012.08.8.1 

Constatação 08 / Recomendação Final 8.1:que a DGP, junto com os órgãos 

responsáveis (DEMP e COMOP), implementem as medidas para o 

acompanhamento e revisão dos atos de remoção a fim de reduzir os erros, bem 

como corrigi-los tempestivamente. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

608 2015.012.09.9.1 

Constatação 09 / Recomendação Final 9.1:que o DEMP e a COMOP busquem a 

adoção de medidas com a finalidade de instruir os servidores sobre a exigência de 

se utilizar o modelo de formulário disposto no Regulamento de Remoção, tendo 

em vista que a forma do ato se encontra expressamente regulada pela Resolução 

nº 77/2011. 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

609 2015.012.09.9.2 

Constatação 09 / Recomendação Final 9.2:que a Diretoria promova as medidas 

necessárias para disponibilizar, no site institucional da COMOP, o modelo do 

formulário de Remoção, o check-list, dentre outras informações consideradas de 

interesse da Comunidade IFBA, em conformidade com os procedimentos 

adotados em outras coordenações do mesmo Departamento.   

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

610 2015.012.10.10.1 

Constatação 10 / Recomendação Final 10.1:que a DGP, junto com a CAAP, 

promovam uma busca criteriosa, a fim de localizar o processo de remoção nº 

23278001467/2013-45; 

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

611 2015.012.11.11.1 

Constatação 11 / Recomendação Final 11.1:que a Diretoria adote medidas com 

vista à revisão dos controles internos administrativos do ato de remoção com a 

finalidade de dar efetividade ao acompanhamento dos prazos constantes no 

Regulamento de Remoção.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

612 2015.012.12.12.1 

Constatação 12 / Recomendação Final 12.1:que a DGP proceda à adoção de 

medidas para o acompanhamento e a revisão dos atos de publicação das portarias 

de remoção;  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

613 2015.013.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que o Departamento Financeiro, no que 

tange à consecução de suas atividades, implante medidas com vistas à elaboração 

de normas ou manuais que padronizem os principais procedimentos, estabeleça 

rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 

atividades, bem como os divulguem no intuito de proporcionar e compartilhar 

informações necessárias sobre as atribuições e responsabilidades dos 

setores/cargos envolvidos no processo. 

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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614 2015.013.01.1.2 

Constatação 01 / Recomendação 1.2: Que se observe o princípio básico de 

controle Interno de “Segregação de Função” quando da liquidação e pagamento 

das despesas. 

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

615 2015.013.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que nos próximos processos de concessões 

de diárias, observe-se o período da viagem, a fim de realizar o pagamento destas 

em data anterior à realização do evento. 

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

616 2015.013.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: que nos próximos recolhimentos de 

tributos, proceda-se à revisão do valor a ser recolhido, bem como de eventuais 

diferenças. 

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

617 2015.013.04.4.1 
Constatação 04 / Recomendação 4.1: que o Departamento Financeiro, promova 

uma busca criteriosa, a fim de localizar o Movimento Diário do dia 01/04/2015. 
PROAP Reitoria 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

618 2015.014.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1 : Que a PROAP estabeleça mecanismo de 

controle relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar à 

eficácia nas aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra 

perda, mau uso e dano. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

619 2015.014.1.1.2 

Constatação 1/Recomendação 1.2  : Que promova capacitação dos servidores 

lotados no Setor de Compras, acerca dos normativos que se referem aos 

processos de contratação, com intuito de aprimorar a compreensão dos 

dispositivos legais. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

620 2015.014.1.1.3 
Constatação 1/Recomendação 1.3 : Que se crie banco de normativos relacionados 

ao processo de contratação, a fim de facilitar e orientar a atuação dos servidores. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

621 2015.014.1.1.4 

Constatação 1/Recomendação 1.4 : Que a PROAP oriente o Setor de Compras 

sobre os tipos, princípios e importância do Controle Interno, como também a 

indispensabilidade da sua aplicação no setor. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

622 2015.014.1.1.5 

Constatação 1/Recomendação 1.5 : Que o Setor de Compras formalize e publique 

as regras e as informações necessárias para a formalização e os trâmites 

relacionados aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

623 2015.014.8.8.1 

Constatação 8/Recomendação 8.1: Que a PROAP instrua os servidores lotados 

nos setores competentes, a se abster de celebrar ajuste, ainda que por meio de 

contratação direta, sem a observação prévia Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (CEIS). 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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624 2015.014.8.8.2 

Constatação 8/Recomendação 8.2: Que a PROAP passe a elaborar contrato 

formal quando houver pactuação de serviço, sobretudo aqueles com duração de 

01 (um) ano, ainda que o pagamento se proceda de uma única vez, no intuito de 

assegurar os direitos e deveres deste IFBA em caso de eventual inteRcorrência do 

serviço contratado no período da sua vigência. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

625 2015.015.4.4.1 

Constatação 4/Recomendação 4.1: Que a PROAP crie mecanismos de controle, 

como fluxograma ou mapa de processo, no que se refere aos processos de 

contratação direta, que sejam capazes de orientar os servidores deste IFBA 

quanto aos trâmites do processo. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

626 2015.015.8.8.1 
Constatação 8/Recomendação 8.1: Que a PROAP passe a inserir critérios de 

sustentabilidade ambiental nos seus processos de contratação. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

627 2015.015.9.9.1 

Constatação 9/Recomendação 9.1: Que a PROAP crie mecanismos para fazer 

com que as declarações de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como suas 

ratificações, provenham de servidores com competência para tal. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

628 2015.016.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a DGP promova, rotineiramente, a 

capacitação adequada e específica dos seus servidores a fim de proporcionar o 

efetivo exercício de suas atribuições. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

629 2015.016.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que se elaborem manuais de rotinas/ 

procedimentos com vista a melhoria da eficiência administrativa, uniformizar 

procedimentos e mitigação dos riscos. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

630 2015.016.01.1.3 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se proceda ao acompanhamento e 

revisão dos atos e fatos financeiros e operacionais da atividade de concessão dos 

Incentivos à Qualificação, com objetivo de melhorar a eficiência administrativa e 

a minimizar os erros. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

631 2015.016.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que a COAC adote procedimentos de 

conferência, quanto ao preenchimento adequado e integral do Formulário de 

Requisição do Incentivo à Qualificação, de modo a não prejudicar a análise de 

compatibilidade entre a área de conhecimento e o ambiente organizacional. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

632 2015.016.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Que a COAC se abstenha de aprovar o 

Incentivo à Qualificação sem a entrega do “Termo de Compromisso”, caso o 

servidor solicitante tenha entregue apenas Histórico, Declaração de conclusão e 

Ata de Defesa. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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633 2015.016.03.3.2 

Constatação 03/Recomendação 3.2: Que sejam adotados procedimentos de 

controle para garantir o cumprimento do compromisso de entrega do diploma ou 

certificado no prazo de 18 meses. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

634 2015.016.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a COAC observe a data de entrada do 

Requerimento de Incentivo à Qualificação a fim de respeitar o prazo estipulado 

pela legislação para a concessão do referido Incentivo.  

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

635 2015.016.05.5.1 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que a COAC adote procedimentos de 

conferência e revisão dos cálculos de pagamento do Incentivo no sentido de 

evitar pagamento indevido e consequentemente, prejuízo financeiro ao servidor 

ou ao erário. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

636 2015.016.06.6.1 

Constatação 06/Recomendação 6.1: Que sejam observados os dispositivos legais 

sobre avaliação das titulações, bem como procedimentos de conferência e revisão 

dos próprios atos no sentido de se evitar o pagamento indevido, em observância 

ao princípio da legalidade. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

637 2015.016.07.7.1 

Constatação 07/Recomendação 7.1: Que se atente para a publicação dos atos de 

concessão do Incentivo à Qualificação, conforme o disposto no § 4º do art. 1º do 

Decreto nº 5.824. 

DGP Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

638 2015.018.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria-Geral do Campus Salvador 

possibilite a adequada capacitação dos servidores lotados setor de compras, para 

que estes possam deter os conhecimentos necessários acerca das legislações e 

procedimentos intrínsecos e imprescindíveis ao setor. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

639 2015.018.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2 :  Que se estabeleça mecanismo de controle 

relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 

aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso e 

dano. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

640 2015.018.01.1.3 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se crie banco de normativos 

relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores 

lotados na Coordenação de Compras. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

641 2015.018.01.1.4 

Constatação 01/Recomendação 1.4: Que o Setor de Compras formalize e 

publique as regras e as informações necessárias à formalização dos trâmites 

relacionados aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

642 2015.018.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o setor competente do Campus Salvador 

seja instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários e 

legalmente exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade 

de licitação). 

DEPAD Salvador 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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643 2015.019.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria-Geral do Campus Santo 

Amaro possibilite a adequada capacitaçãodos servidores lotados na Coordenação 

de Compras, para que estes possam deter os conhecimentos necessários acerca 

das legislações e procedimentos intrínsecos e imprescindíveis ao setor. 

DG Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

644 2015.019.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que se estabeleça mecanismo de controle 

relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 

aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso e 

dano. 

DG Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

645 2015.019.01.1.3 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se crie banco de normativos 

relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores 

lotados na Coordenação de Compras. 

DG Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

646 2015.019.01.1.4 

Constatação 01/Recomendação 1.4: Que o Setor de Compras formalize e 

publique as regras e as informações necessárias à formalização dos trâmites 

relacionados aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

DG Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

647 2015.019.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o setor competente do Campus Santo 

Amaros seja instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários e 

legalmente exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade 

de licitação). 

DG Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

648 2015.019.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Considerando que o orçamento deve ser 

executado conforme as reais necessidades das unidades gestoras, e ainda as 

imposições normativas acerca da transparência, planejamento e controle dos 

gastos públicos, recomendamos que o Departamento de Orçamento Finanças 

(DOF) do Campus seja instruído a não emitir notas de empenho quando não 

houver demanda que o respalde 

DG Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

649 2015.020.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a PROAP informe os setores da 

Reitoria, bem como à Diretoria-Geral de todos os campi, sobre o impedimento 

legal de se realizar despesa sem cobertura contratual e os instruam a evitar tal 

procedimento. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

650 2015.020.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2 : Que a PROAP crie mecanismo(s) de 

controle visando à inibição de novos fracionamentos indevidos de despesa, tendo 

em vista que tal procedimento configura-se prática de ato ilegal, além de 

proporcionar prejuízo ao erário. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

651 2015.020.01.1.3 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se apure a eventual responsabilidade de 

quem houver dado causa à execução do serviço sem cobertura contratual, bem 

como ao fracionamento da despesa para justificar a contratação. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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652 2015.012.12.13.1 

Constatação 13 / Recomendação 13.1:que a Diretoria instrua os servidores em 

relação aos procedimentos de protocolo, recentemente atualizados pela Portaria 

Interministerial nº 1.677, de 07/10/2015, principalmente, no que diz respeito aos 

procedimentos de aposição do carimbo, numeração e rubricas das folhas 

constantes do processo.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

653 
NA2016.001.01.1.

1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que se regularize a situação dos laboratórios 

itinerantes, com o intuito de cumprirem a finalidade de apoio ao aprendizado e 

difusão do conhecimento. 

PROAP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

654 
NA2016.001.01.1.

2 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que se proceda à verificação de regularidade 

de outros veículos e equipamentos e-Tec que se encontrem em situações 

análogas. 

PROAP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

655 2016.001.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que a Diretoria de Gestão de Pessoas - 

DGP, no que tange à consecução de suas atividades:                                1- 

Implante medidas com vistas à elaboração de normas e ou manuais que 

padronizem os principais procedimentos.                               2- Estabeleça rotinas, 

fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas atividades.                                 

3- Disponibilize na internet ou em outro local de fácil acesso, no intuito de 

proporcionar e compartilhar informações necessárias, as atribuições e 

responsabilidades dos setores/cargos envolvidos no processo. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

656 2016.001.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que a DGP disponibilize no Sistema 

Eletrônico de Informações no âmbito do Ministério da Educação – SEI-MEC o 

formulário “REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO”, em atendimento à 

Portaria nº 1.042/2015/MEC. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

657 2016.001.02.2.2 

Constatação 02 / Recomendação 2.2: que a DGP adote medidas com vistas a 

instruir os servidores responsáveis pelo recebimento do Formulário de 

Requerimento de Ajuda de Custo, na Reitoria e nos Campi, no que diz respeito à 

necessidade de preenchimento completo do Formulário e da documentação 

necessária à regular formalização do processo. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

658 2016.001.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: que sejam adotados controles sobre 

transações, bem como procedimentos de conferência e revisão dos próprios atos 

no sentido de se evitar o pagamento indevido, em observância ao princípio da 

legalidade. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

659 2016.001.05.5.2 

Constatação 05 / Recomendação 5.2: que se providencie a restituição ou o 

pagamento dos valores pagos indevidamente no Processo 23278.001454/2014-57 

– Jequié e no Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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660 2016.001.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: que a comprovação de que todos os 

dependentes declarados pelo servidor estão inscritos em seu cadastro funcional à 

época do requerimento de ajuda de custo, seja condição indispensável à 

concessão da mesma. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

661 2016.001.06.6.2 

Constatação 06 / Recomendação 6.2: que a ficha de dependentes declarados pelo 

servidor extraída do SIAPE, seja anexada ao processo de concessão de ajuda de 

custo. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

662 2016.001.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação 7.1: que o(s) responsável (is) pela instrução 

legal do processo de concessão de ajuda de custo, seja(m) instruído(s) a exigir 

(em) previamente toda a documentação necessária à regularidade da concessão 

do benefício. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

663 2016.001.07.7.2 

Constatação 07 / Recomendação 7.2: que a DGP apresente a documentação 

necessária à comprovação da dependência econômica dos dependentes que 

entraram no cálculo da ajuda de custo, sob a condição de devolução ao erário dos 

valores pagos. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

664 2016.003.01.1.2 

Constatação 01 / Recomendação 1.2 : Que o campus crie mecanismo que 

possibilite confrontar as informações constantes nos Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas apresentados pelos docentes com os respectivos regimes de 

trabalho e passe a tomar as providências cabíveis quando das eventuais 

divergências encontradas.  

Diretoria de Ensino 
Feira de 

Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

665 2016.003.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1:  Que o campus crie mecanismo de forma a 

fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 

devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhamento das suas atividades 

no campus.  

Diretoria de Ensino 
Feira de 

Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

666 2016.003.07.7.1 

Constatação 07/Recomendação 7.1:  Que o campus passe a publicar, no seu sítio 

oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas dos docentes.  

Diretoria de Ensino 
Feira de 

Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

667 2016.004.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1:  Que o campus crie mecanismo que propicie 

aos docentes elaborar seus planejamentos individuais de trabalho de forma 

condizente aos respectivos regimes de trabalho. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

668 2016.004.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2:  Que o campus crie mecanismo que 

possibilite confrontar as informações constantes nos Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas apresentados pelos docentes com os 13 Relatório Técnico Final de 

Auditoria nº 004/2016 Carga Horária Docente respectivos regimes de trabalho e 

passe a tomar as providências cabíveis quando das eventuais divergências 

encontradas. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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669 2016.004.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1:  Que o campus crie procedimentos de forma 

a fazer com que a carga horária de aula dos docentes esteja de acordo com o 

estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016.  

Diretoria de Ensino Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

670 2016.004.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Que o campus crie mecanismo de forma a 

fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 

devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhamento das suas atividades 

no campus. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

671 2016.004.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a gestão do campus crie maneira efetiva 

de acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a considerar a hora 

de 60 minutos, em detrimento da hora/aula. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

672 2016.004.06.6.1 

Constatação 06/Recomendação 6.1: Que o campus passe a publicar, no seu sítio 

oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas dos docentes. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

673 2016.005.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que o campus crie mecanismo de forma a 

fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 

devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhamento das suas atividades 

no campus. 

Diretoria de Ensino Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

674 2016.005.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o campus crie procedimentos com o fim 

de acompanhar se a carga horária de aula dos docentes está de acordo com o 

estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016. 

Diretoria de Ensino Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

675 2016.005.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1:  Que a gestão do campus crie maneira efetiva 

de acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a considerar a hora 

de 60 minutos, em detrimento da hora/aula. 

Diretoria de Ensino Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

676 2016.005.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1:  Que o campus passe a publicar, no seu sítio 

oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas dos docentes. 

Diretoria de Ensino Valença 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

677 2016.006.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Pró-Reitoria de Ensino crie 

mecanismo(s) para uniformizar a forma de preenchimento dos PIT’s e dos RIT’s, 

no intuito de estabelecer um padrão a nível institucional, de forma a possibilitar o 

devido acompanhamento e controle dos mesmos. 

PROEN/PROEX/PRPG

I 
Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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678 2016.006.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que a Pró-Reitoria de Ensino instrua as 

Diretorias de Ensino dos campi sobre a necessidade de se anexar aos RIT’s as 

documentações que comprovem as informações declaradas pelos docentes. 

PROEN/PROEX/PRPG

I 
Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

679 2016.006.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que a Pró-Reitoria de Pesquisa e a de 

Extensão criem normativos internos e/ou outros mecanismo com vistas a 

possibilitar a elaboração de PIT e RIT fidedignos e factuais e proporcionar o 

devido acompanhamento e controle da carga horária docente, nos quais 

contenham, dentre outras informações fundamentais, o conceito de Pesquisa e de 

Extensão, bem como diretrizes no sentido de: • Estabelecer obrigatoriedade de 

haver prévio registro, nas respectivas coordenações, dos projetos de pesquisa e de 

extensão, para que o mesmo seja aceito como carga horária de atividade docente; 

• Introduzir a necessidade de corroboração, por parte dos Coordenadores de 

Pesquisa e de Extensão, das informações contidas nos PITs, para o devido aceite 

por parte da Diretoria de Ensino; • Criar rotinas para aprovação, 

acompanhamento (parcial e final) e avaliação das atividades relativas à Pesquisa 

e à Extensão; • Estabelecer penalização/consequências em casos de não 

comprovação do devido cumprimento das rotinas estabelecidas concernentes à 

fase de acompanhamento (parcial e final) e avaliação das atividades relativas à 

Pesquisa e Extensão. 

PROEN/PROEX/PRPG

I 
Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

680 2016.007.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: Que a Diretoria do Campus estabeleça 

rotinas com vistas a manter atualizadas as informações contidas no site 

institucional. 

DG  Barreiras 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

681 2016.007.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades:                             Divulgue os programas, 

projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas fases (período de 

inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 

informações adicionais importantes). 

DG  Barreiras 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

682 2016.007.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: Que a Diretoria do Campus disponibilize 

tempestivamente em seu sítio na Internet, todas as informações sobre processos 

licitatórios já realizados e em andamento. 

DG  Barreiras 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

683 2016.007.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades, levante e divulgue, de forma compreensível e 

objetiva, quais são as perguntas mais frequentes feitas ao campus. 

DG  Barreiras 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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684 2016.007.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: Que a Diretoria do Campus, disponibilize o 

e-mail para contato, o formulário padrão para download, a indicação do local 

para obter o formulário, em meio físico, bem como orientação quanto ao 

atendimento (endereço, contato telefônico e horário de funcionamento). 

DG  Barreiras 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

685 2016.007.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: Que a Diretoria do Campus reestruture a 

ferramenta de pesquisa para que seja possível a localização de informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 

DG  Barreiras 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

686 2016.007.07.7.1 

Constatação 07/Recomendação 7.1: Que o Campus apresente, nos documentos 

constantes no site institucional, informações que contenham itens necessários 

para garantir autenticidade e integridade dos mesmos. 

DG  Barreiras 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 Atendida 

687 2016.007.08.8.1 

Constatação 08/Recomendação 8.1: Que o Campus implante os recursos digitais 

capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência. 

DG  Barreiras 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

688 2016.008.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria do Campus estabeleça 

rotinas com vistas a manter atualizadas as informações contidas no site 

institucional. 

DG  Eunápolis 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 Atendida 

689 2016.008.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1:  Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades:                                   • Divulgue os programas, 

projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas fases (período de 

inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 

informações adicionais importantes). 

DG  Eunápolis 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

690 2016.008.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Que a Diretoria do Campus disponibilize 

tempestivamente em seu sítio na Internet, todas as informações sobre processos 

licitatórios já realizados e em andamento. 

DG  Eunápolis 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

691 2016.008.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades, levante e divulgue, de forma compreensível e 

objetiva, quais são as perguntas mais frequentes feitas ao campus. 

DG  Eunápolis 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

692 2016.008.05.5.1 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que a Diretoria do Campus, disponibilize o 

e-mail para contato, o formulário padrão para download, a indicação do local 

para obter o formulário, em meio físico, bem como orientação quanto ao 

atendimento (endereço, contato telefônico e horário de funcionamento). 

DG  Eunápolis 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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693 2016.008.06.6.1 

Constatação 06/Recomendação 6.1: Que a Diretoria do Campus passe a 

disponibilizar o conteúdo dos links e que os documentos estejam em formatos 

eletrônicos passíveis de atender às necessidades dos usuários.   

DG  Eunápolis 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 Atendida 

694 2016.008.07.7.1 

Constatação 07/Recomendação 7.1: Que o Campus implante os recursos digitais 

capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência. 

DG  Eunápolis 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

695 2016.009.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria do Campus estabeleça 

rotinas com vistas a manter atualizadas as informações contidas no site 

institucional. 

DG  Porto Seguro 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

696 2016.009.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1:  Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades:                                • Divulgue os programas, 

projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas fases (período de 

inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 

informações adicionais importantes). 

DG  Porto Seguro 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

697 2016.009.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades, levante e divulgue, de forma compreensível e 

objetiva, quais são as perguntas mais frequentes feitas ao campus. 

DG  Porto Seguro 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

698 2016.009.05.5.1 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que a Diretoria do Campus, disponibilize o 

e-mail para contato, o formulário padrão para download, a indicação do local 

para obter o formulário, em meio físico, bem como orientação quanto ao 

atendimento (endereço, contato telefônico e horário de funcionamento). 

DG  Porto Seguro 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

699 2016.009.06.6.1 

Constatação 06/Recomendação 6.1:  Que o Campus implante os recursos digitais 

capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência. 

DG  Porto Seguro 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

700 2016.010.1.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1.1: que se proceda à realização do inventário 

anual de bens do Campus com vista a promover segurança física e dar 

prosseguimento às ações de controle; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

701 2016.010.1.1.1.2 

Constatação 1.1 / Recomendação 1.2: que a Gestão apure o fato ocorrido e, se for 

o caso, a eventual responsabilidade em relação ao suposto desaparecimento dos 

141 bens não localizados e apontados no item 7 do Relatório de Inventário da 

Empresa RAAC; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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702 2016.010.4.4.1 

Constatação 4/Recomendação 4.1: que se proceda a busca dos bens não 

localizados, constante no Quadro 3,  a seguir atualizado, estabelecendo-se um 

prazo para a sua localização. Findo o período determinado, caso os bens não 

sejam localizados, faz-se necessário à apuração do ocorrido e, se for o caso 

eventual responsabilidade; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

703 2016.010.4.4.2 

Constatação4/Recomendação 4.2: que se adotem as medidas necessárias ao 

fortalecimento das rotinas de acompanhamento/monitoramento dos bens com o 

objetivo de identificar e corrigir tempestivamente as situações dos bens que se 

encontram sem etiquetas de tombos, sem cadastramento no sistema de patrimônio 

e sem transferência de responsabilidade (carga patrimonial), conforme o disposto 

no Quadro 4; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

704 2016.010.4.4.3 

Constatação 4/Recomendação 4.3: que se publique as regras e procedimentos 

revisados e formalizados com vista a tornar público as rotinas do setor de 

patrimônio para toda a comunidade interna do Campus Camaçari; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

705 2016.011.1.1.1 
Constatação1/Recomendação 1.1: que se proceda à realização do inventário 

inicial com vista à organização do acervo patrimonial; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Atendida 

parcialmente 

706 2016.011.1.1.3 

Constatação1/Recomendação 1.3: que se adotem medidas administrativas com o 

intuito de dar segurança aos bens adquiridos, evitando-se que permaneçam 

custodiados no mesmo ambiente que os bens inservíveis; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

707 2016.011.2.2.1 

Constatação2/Recomendação 2.1: que se proceda à busca dos bens com vistas a 

sua localização, estabelecendo-se um prazo factível, a contar da data de emissão 

do Relatório Final de Auditoria. Findo o período determinado, caso os bens não 

sejam localizados, faz-se necessário à apuração da situação ocorrida e, se for o 

caso, a responsabilidade; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

708 2016.011.3.3.1 

Constatação3/Recomendação 3.1: que se adotem medidas administrativas no 

sentido de retomada das atividades que ficaram descontinuas em relação à 

emissão dos termos de responsabilidade, ao monitoramento dos procedimentos de 

movimentação, ao emplaquetamento dos bens, à troca de responsabilidade no 

sistema de gestão, à continuidade na execução das rotinas relacionadas à baixa 

patrimonial, inclusive, corrigindo-se as situações relatadas no Quadro 3 do 

presente relatório; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

709 2016.011.3.1.3.2 

Constatação 3.1/Recomendação 3.2: Em que pese à dificuldade de 

alocação/distribuição de pessoal no Campus e, diante da gravidade do problema e 

do volume de atividades necessárias à organização das rotinas do setor, que se 

estude a viabilidade de estabelecer a lotação, ainda que temporária, de outro 

servidor no setor, com o objetivo de dar celeridade ao trabalho de organização 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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das atividades; 

710 2016.011.3.3.3 

Constatação3/Recomendação 3.3: Diante da inexistência de regras formais 

relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas 

patrimoniais, que se estabeleça e publique tais procedimentos com vistas a serem 

adotados nos casos de não atendimento por parte do público usuário dos bens; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

711 2016.012.1.1.1 

Constatação1/Recomendação 1.1: que se dê destinação ao entulho e restos de 

materiais de obras com vistas a se evitar a disposição deles “a céu aberto” e, com 

isso, eventuais criadouros de mosquitos, impedindo assim, a proliferação de 

doenças como a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus; 

DG/DEPAT 
Feira de 

Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

712 2016.012.3.3.1 

Constatação3/Recomendação 3.1: que se proceda à realização do inventário anual 

do Campus, por meio da constituição de comissão inventariante, conforme o 

disposto no item 8.4 da IN SEDAP 205/1988; 

DG/DEPAT 
Feira de 

Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

713 2016.012.4.4.1 

Constatação4/Recomendação 4.1: que se proceda à correção do ato de 

tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos 

(monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o controle dos bens patrimoniais 

em conformidade ao que dispõe a legislação pertinente; 

DG/DEPAT 
Feira de 

Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

714 2016.012.4.4.2 

Constatação4/Recomendação 4.2: que se adotem medidas administrativas a fim 

de promover o monitoramento periódico dos bens no Campus com vista a se 

evitar situações que possam comprometer a segurança e integridade deles; 

DG/DEPAT 
Feira de 

Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

715 2016.013.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação  1.1: que se promovam as medidas necessárias 

com vista a utilizar sistema que ofereça requisitos mínimos e indispensáveis de 

segurança, proteção  e transparência das informações relativas ao Patrimônio, 

adequando-o às necessidades patrimoniais do IFBA, de maneira eficaz e 

eficiente;  

PROAP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

716 2016.013.2.1.2.1 

Constatação 2.1/Recomendação 2.1: que se proceda à adequação do manual de 

patrimônio às reais necessidades dos Campi e Reitoria do IFBA, considerando-se 

a necessidade de uma participação coletiva dos setores responsáveis pela gestão 

do patrimônio;  

PROAP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

717 2016.013.02.2.2 

Constatação 02/Recomendação 2.2: que após a sua adequação, o manual seja 

publicizado com o objetivo de informar e dar conhecimento das regras e 

procedimentos à todas as unidades do interior; 

PROAP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

718 2016.013.02.2.3 

Constatação 03/Recomendação 3.1: que se proceda à correção do ato de 

tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos 

(monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o controle dos bens patrimoniais 

em conformidade ao que dispõe a legislação pertinente; 

PROAP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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719 2016.013.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: que se proceda à correção do ato de 

tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos 

(monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o controle dos bens patrimoniais 

em conformidade ao que dispõe a legislação pertinente; 

PROAP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

720 2017.001.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: Que a Diretoria Geral do Campus junto 

com os responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no âmbito dos seus 

macroprocessos finalísticos e de apoio, implementem controles internos a fim de 

mitigar os riscos inerentes à sua ausência na execução de programas pela Gestão. 

Diretoria Geral  Barreiras 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

721 2017.001.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1:  Que a Coordenação do Pronatec e/ou a 

Chefia imediata do servidor promova(m) a necessária regularização dos registros 

de frequência, nos casos de sobreposição de jornada identificados nas Tabelas de 

1 a 4 e de 7 a 20 deste Relatório, com vistas à restituição dos recursos percebidos 

indevidamente ou compensação da carga horária. 

Diretoria Geral  Barreiras 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

722 2017.001.02.2.2 

Constatação 02 / Recomendação 2.2 Que a Diretoria Geral do Campus implante, 

numa próxima execução do PRONATEC ou de outros programas congêneres, 

controle de frequência efetivo, seja ele eletrônico ou não, em sistemas/módulos 

distintos dos utilizados pelo Instituto para cômputo das horas regulares, com 

críticas a registros simultâneos, de modo a evitar sobreposição da jornada 

destinada às atribuições do bolsista com as relativas ao cargo efetivo ocupado na 

instituição. 

Diretoria Geral  Barreiras 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

723 2017.002.1.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1:que se promovam as medidas administrativas 

necessárias com o objetivo de otimizar as rotinas de concessão de diárias de 

forma a assegurar tempestividade na solicitação das diárias e o pagamento da 

indenização ao servidor que se deslocou a serviço ou para participar de 

eventos/treinamentos. 

DG Jacobina 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

724 2017.002.1.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2: que se estabeleça mecanismo de revisão dos 

atos de um servidor por outro como meio de reduzir os erros e, 

conseqüentemente, o retrabalho. 

DG Jacobina 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
- Cancelada 

725 2017.002.2.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1:que se oriente o solicitante a inserir toda a 

documentação suporte(emails, ofícios, memorandos convocatórios para reuniões, 

convites, folderes de congressos/seminário e palestras) no Sistema SCDP com 

vistas a demonstrar a motivação/horários e o interesse público dos 

deslocamentos. 

DG Jacobina 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

726 2017.002.3.3.1 

Constatação 3/Recomendação 3.1: que se anexe junto ao Relatório de Viagem 

dos propostos, no Sistema SCDP, em futuras propostas de concessão de diárias, 

os documentos comprobatórios da realização das atividades do evento conforme 

o disposto no Acórdão 9.702/2011. 

DG Jacobina 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 
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727 2017.002.3.3.2 

Constatação 3/Recomendação 3.2: diante da inexistência de regras formais 

relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas de 

prestação de contas de diárias, que se estabeleça e publique tais procedimentos 

com vistas a serem adotados nos casos de não atendimento aos prazos legais por 

parte do proposto. 

DG Jacobina 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

728 2017.003.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1: que se promovam as medidas administrativas 

necessárias com o objetivo de otimizar os atos e as rotinas de concessão de 

diárias de forma a assegurar a eficácia destas 

DG Eunápolis 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

729 2017.003.1.1.2 

Constatação 1/Recomendação 1.2:que se proceda a inserção da documentação 

suporte (emails, ofícios, memorandos convocatórios para reuniões, convites, 

folderes de congressos/seminário e palestras), no Sistema SCDP, com vistas a 

demonstrar a motivação/horários e o interesse público dos deslocamentos. 

DG Eunápolis 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

730 2017.003.2.2.1 

Constatação 2/Recomendação 2.1:   que se adotem medidas administrativas com 

vistas a orientar os servidores quanto à necessidade de anexar os documentos 

comprobatórios da atividade realizada  junto ao Relatório de Viagem  dos 

propostos em cumprimento ao disposto no Acordão 9.702/2011; 

DG Eunápolis 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

731 2017.003.2.2.2 

Constatação 2/Recomendação 2.2: diante da inexistência de regras formais, 

relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas de 

prestação de contas de diárias, que se estabeleça e publique tais procedimentos 

com vistas a serem adotados nos casos de não atendimento dos prazos legais por 

parte do proposto 

DG Eunápolis 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

732 2017.004.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1: que se promova o pagamento tempestivo das 

diárias dos servidores de forma a assegurar a antecedência da indenização a 

servidor que se deslocou a serviço de sua sede. 

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

733 2017.004.2.2.1 

Constatação 2/Recomendação 2.1:  que se proceda à inserção da documentação 

suporte (emails, ofícios, memorandos convocatórios para reuniões, convites, 

folderes de congressos/seminário e palestras), de forma tempestiva no Sistema 

SCDP, com vistas a demonstrar a motivação/horários e o interesse público dos 

deslocamentos. 

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 Atendida 

734 2017.004.3.3.1 

Constatação 3/Recomendação 3.1: que se proceda à prestação de contas no prazo 

máximo de 5 dias, contados do retorno da viagem, conforme o disposto  na 

Instrução Normativa 3/2015. 

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

735 2017.004.3.3.2 

Constatação 3/Recomendação 3.2: que se anexe os documentos comprobatórios 

da atividade realizada junto ao Relatório de Viagem do proposto, em futuras 

propostas de concessão de diárias, em cumprimento ao disposto no Acórdão 

9.702/201. 

DG Porto Seguro 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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736 2017.005.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1:  que se verifique a possibilidade de incluir, no 

regulamento relativo à solicitação de passagens e diárias do Campus, as 

documentações comprobatórias adequadas quando os deslocamentos forem a 

serviço para participação em reuniões de colegiado, conselhos superiores, visitas 

técnicas, dentre outras atividades rotineiras do Campus, conforme o disposto no 

Acórdão 9.702/2011. 

DG Salvador 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

737 2017.005.1.1.2 

Constatação 1/Recomendação 1.2: que se adotem medidas administrativas com 

vistas a orientar os servidores quanto à necessidade de anexar os documentos 

comprobatórios da atividade realizada junto ao Relatório de Viagem do proposto, 

em futuras propostas de concessão de diárias, em cumprimento ao disposto no 

Acórdão 9.702/2011. 

DG Salvador 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

738 2017.005.1.1.3 

Constatação 1/Recomendação 1.3: tendo em vista que o administrador público se 

serve do poder-dever de disciplinar como meio de controlar o desempenho das 

funções e a conduta dos seus servidores, que se estabeleçam normas para os casos 

de ausência de prestação de contas, de inobservância e ou de descumprimento 

dos prazos legais, uma vez que não existe disposição legal a nível Institucional; 

DG Salvador 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

739 2017.006.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1: Que a Coordenação Psicossocial do Campus, 

responsável pelo processo de inscrição e seleção do PAAE, implemente controles 

internos a fim de mitigar os riscos inerentes à sua ausência na execução do 

programa. 

Diretoria Geral Simões Filho 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

740 2017.006.2.2.1 

Constatação 2/Recomendação 2.1: Que a Coordenação Psicossocial adote 

procedimentos de coleta e conferência dos documentos exigidos para a inscrição 

e seleção no PAAE, a fim de não causar prejuízos àqueles que cumprem todos os 

critérios exigidos no edital. 

Diretoria Geral Simões Filho 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

741 2017.006.3.3.1 

Constatação 3/Recomendação 3.1: Que a Coordenação Psicossocial adote 

medidas, no sentido de se ter um cronograma de pagamento, relativo ao PAE ou 

demais programas congêneres, em conformidade, preferencialmente, com o ano 

letivo vigente. 

Diretoria Geral Simões Filho 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

742 2017.006.4.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a Coordenação Psicossocial crie 

mecanismo para que insira, nas pastas dos alunos do PAE, o formulário 

específico, elaborado pelo Serviço Social, preenchido pelos alunos, descrevendo 

o percurso, meios de transporte e as linhas utilizadas no deslocamento 

(Residência –IFBA/IFBA-Residência).  

Diretoria Geral Simões Filho 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

743 2017.006.5.5.1 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que a Coordenação Psicossocial realize a 

seleção do Programa PAAE de acordo com os requisitos exigidos na legislação 

pertinente, cobrando todos os documentos citados no normativo. 

Diretoria Geral Simões Filho 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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744 2017.006.5.5.2 

Constatação 5/Recomendação 5.2: Que a Direção de Ensino (DEPEN) promova a 

criação da Gestão da Assistência Estudantil ou sua efetiva atuação a fim de 

melhorar os controles internos do Programa PAE. 

Diretoria Geral Simões Filho 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

745 2017.007.01 

Constatação 1/Recomendação 1.1:  Que o Gabinete da Reitoria divulgue ou 

reitere a divulgação de orientações aos setores no sentido de conscientizá-los 

sobre a necessidade de planejamento das propostas de concessão de diárias e 

passagens – PCDP. 

Gabinete Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

746 2017.007.02 

Constatação 2/Recomendação 2.1:  Que o Gabinete da Reitoria implante 

controles internos efetivos, a fim de se observar os prazos legais relativos ao 

processo de compras das passagens aéreas. 

Gabinete Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

747 2017.007.03.3.1 

Constatação 3/Recomendação 3.1:  Que o Gabinete da Reitoria adote novas 

medidas no sentido de regularizar o status dos reembolsos “Pendente de Solução” 

no Sistema SCDP. 

Gabinete Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

748 2017.007.03.3.2 

Constatação 3/Recomendação 3.2:  Que o Gabinete da Reitoria encaminhe a esta 

Unidade de Auditoria a documentação comprobatória dos efetivos reembolsos 

das passagens relacionadas na Constatação 03, com status “Pendente de 

Solução”, realizados no histórico do bilhetes e nas faturas do cartão pagador. 

Gabinete Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

749 2017.007.04.4.1 

Constatação 4/Recomendação 4.1:  Que o Gabinete da Reitoria no que tange à 

consecução de suas atividades implante medidas com vistas à elaboração de 

normas e ou manuais que padronizem os procedimentos, bem como estabeleça 

rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 

atividades relacionados ao processo de aquisição de passagens aéreas. 

Gabinete Reitoria 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

750 2017.008.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: Que a DGP formalize adequadamente o 

processo da contratação de Professor Substituto, incluindo também, os seguintes 

documentos: 

• Solicitação do Departamento de Ensino para contratar professor substituto nas 

vagas decorrentes de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, 

afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória;  

• Cópia do Edital e respectiva publicação; 

• Documento do Departamento de Ensino solicitando contratação de professor 

substituto, contendo regime de trabalho, disciplinas que serão ministradas; 

• Documento da Diretoria de Gestão de Pessoas contendo: origem da vaga, nome, 

padrão/classe, titulação do professor a ser substituído; 

• Contrato de Trabalho e termo aditivo;  

• Documento de solicitação do Departamento/Campus da renovação do contrato;  

• Publicações inerentes ao contrato de trabalho, suas prorrogações e do edital do 

processo de seleção simplificado. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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751 2017.008.01.1.2 

Constatação 01 / Recomendação 1.2:Que a PROEN, antes de autorizar a 

contratação de professor substituto, verifique junto ao Departamento de Ensino 

demandante a efetiva necessidade da contratação. 

PROEN Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

752 2017.008.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: Que a PROEN e a DGP aprimorem os 

controles internos administrativos, de modo que se possa evidenciar a 

conformidade nas motivações apresentadas, para contratação e posterior 

prorrogação dos contratos de professores substitutos. 

DGP/PROEN Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

753 2017.008.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: Que a DGP desenvolva mecanismos 

eficazes, preferencialmente informatizados, para o acompanhamento dos prazos 

contratuais (prorrogações/rescisões). 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

754 2017.008.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: Que a DGP oriente as Diretorias dos Campi 

sobre as vedações da Lei nº 8.745/1993, referentes ao exercício de atribuições, 

funções ou encargos pelos professores substitutos, não previstos nos respectivos 

contratos de trabalho. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

755 2017.008.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: Que a PROEN se abstenha de contratar 

professor substituto fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 2º, § 1º, da 

Lei nº 8.745/1993. 

PROEN Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

756 2017.008.05.5.2 

Constatação 05 / Recomendação 5.2:Que a PROEN e a DGP, em atuação 

conjunta, realizem estudos e desenvolvam mecanismos com o objetivo de 

otimizar a alocação dos docentes já em atividade no Instituto. 

DGP/PROEN Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

757 2017.009.01.1 

Constatação 01/Recomendação 1:que se adotem as medidas necessárias com 

vistas à elaboração de manual/documento de funcionamento do setor de Registros 

Acadêmico. 

DG Simões Filho 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

758 2017.009.01.2 

Constatação 1/Recomendação 2: que ao se elaborar o manual, considere-se a 

importância de dispor, no referido documento, o processo de monitoramento das 

informações com a descrição da metodologia adotada, a periodicidade do 

acompanhamento, os prazos para atualização destas  nos Sistemas e a forma 

detalhada de como ocorre a verificação da consistência dos dados. 

DG Simões Filho 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

759 2017.009.01.3 

Constatação 1/Recomendação 3:que se promova o treinamento/capacitação da 

coordenação (supervisão) em cursos específicos sobre ferramentas de gestão 

(fluxograma/ mapeamento de processos, dentre outros) a fim de promover o 

aperfeiçoamento das atividades do setor;    

DG Simões Filho 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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760 2017.010.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1.: Que a PROAP aprimore ou crie controles 

internos administrativos no sentido de proporcionar um acompanhamento efetivo 

da execução da Lei Orçamentária Anual - LOA, a fim de conferir maior eficácia, 

eficiência e economicidade na gestão do Instituto. 

PROAP Reitoria 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

761 NA2017.003.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1 : Há necessidade de se averiguar o motivo pelo 

qual não há marcação de ponto eletrônico da servidora T.M.M. (Matrícula – 

1519753) a partir do dia 15 de junho de 2017, pois a servidora poderia estar de 

Licença ou Afastada, fato não informado neste processo de apuração. 

DG Barreiras 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

762 

2018.001.1.1.1.1 

Constatação 1.1/Recomendação 1.1.: Que se iniciem os trâmites legais para a 

modificação do Regimento do Campus de Salvador, objetivando adequar o rol de 

competências atribuídas aos pregoeiros às normas que regulamentam a matéria. 

DEPAD Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

763 

Constatação 1.1/Recomendação 1.2.: Que o pregoeiro abstenha-se da 

responsabilidade pela elaboração do edital cumulativamente às atribuições de sua 

estrita competência, pois tal conduta contraria a devida segregação de funções, 

adequada à condução do pregão, e não encontra respaldo nos normativos legais 

mencionados. 

DEPAD Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

764 2018.001.3.3.1 

Constatação 3 /Recomendação 3.1.: Que o setor de Compras, nas futuras 

aquisições de material de consumo, aprimore os mecanismos de controle do 

processo licitatório, principalmente na fase de cotação dos preços, a fim de 

detectar erros na elaboração da pesquisa de preços e garantir, efetivamente, o 

confronto dos valores cotados com aqueles praticados por outros órgãos da 

Administração Pública. 

DEPAD Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

765 2018.001.4.4.1 
Constatação 4 /Recomendação 4.1.: Que se providencie a assinatura da ata de 

registro de preços dentro dos prazos estabelecidos pelo edital.  
DEPAD Salvador 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

766 2018.001.4.4.2 

Constatação 4 /Recomendação 4.2.: Que se apliquem as penalidades cabíveis 

quando os licitantes não observarem às exigências do edital, inibindo-se, dessa 

forma, o descumprimento de normas editalícias em futuras licitações. 

DEPAD Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

767 2018.001.4.4.3 

Constatação 4 /Recomendação 4.3.: Que os responsáveis por autorizar a emissão 

da nota de empenho observem se a respectiva ata de registro de preços, 

devidamente assinada, consta no processo.   

DEPAD Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

768 2018.001.5.5.1 
Constatação 5 /Recomendação 5.1.:Que se anexe o edital da licitação ao 

processo. 
DEPAD Salvador 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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769 2018.001.6.6.1 
Constatação 6 /Recomendação 6.1.: Que se anexe todos os comprovantes de 

publicação do aviso do edital da licitação ao processo. 
DEPAD Salvador 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

770 2018.001.7.7.1 

Constatação 7 /Recomendação 7.1.: Que o pregoeiro, quando da realização de 

futuros pregões, mantenha estrita observância às normas estabelecidas no edital 

da licitação, principalmente, à habilitação dos licitantes. 

DEPAD Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

771 2018.001.9.9.1 

Constatação 9 /Recomendação 9.1.: Que a autoridade competente, ao aprovar o 

termo de referência, o faça por ato motivado e formalizado, conforme as 

exigências legais. 

DEPAD Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

772 2018.001.9.9.2 

Constatação 9 /Recomendação 9.2.: Que o pregoeiro, quando da realização de 

futuros pregões, exija o cumprimento de todas as etapas de sua fase preparatória, 

como a aprovação do termo de referência, antes de dar início à fase externa da 

licitação. 

DEPAD Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

773 2018.002.1.1.1 

Constatação 1 /Recomendação 1.1: Que o Gestor inicie os trâmites legais para a 

modificação dos normativos do Campus de Salvador, objetivando adequar o rol 

de competências atribuídas aos pregoeiros. 

DG Salvador 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

774 2018.002.2.2.1 
Constatação 2 /Recomendação 2.1: Que o Gestor faça constar, no processo, o 

edital devidamente assinado. 
DG Salvador 

Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

775 2018.002.3.3.1 

Constatação 3 /Recomendação 3.1: Que o Gestor realize os procedimentos 

exigidos por lei para contratação e renovação dos contratos, especialmente, a 

realização de estudos técnicos preliminares a fim de garantir a proposta mais 

vantajosa e adequada (quantidade, qualidade e preço) para o Instituto. 

DG Salvador 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

776 2018.002.4.4.1 

Constatação 4/Recomendação 4.1: Que o Gestor realize os procedimentos 

exigidos por lei a fim de garantir a formalização da indicação do fiscal e preposto 

do contrato. 

DG Salvador 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

777 2018.002.5.5.1 

Constatação 5 /Recomendação 5.1: Que o gestor publique, tempestivamente, o 

resultado da licitação, o instrumento de contrato e seus aditamentos no Diário 

Oficial. 

DG Salvador 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

778 2018.002.6.6.1 
Constatação 6 /Recomendação 6.1: Que o gestor estabeleça de forma clara as 

condições de pagamento no contrato. 
DG Salvador 

Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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779 2018.002.7.7.1 

Constatação 7/Recomendação 7.1: Que o Gestor faça constar, no processo, os 

documentos que compravam a regularidade da empresa contratada para o 

fornecimento de alimentos. 

DG Salvador 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

780 2018.003.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1: que os gestores responsáveis pelas áreas 

Técnicas e Administrativas estabeleçam as medidas de controle, a fim de 

promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 

planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 

considerando a necessidade de:                                                                                                                            

1.1    – realizar o efetivo alinhamento das aquisições com as estratégias 

institucionais constante do Plano Diretor de Tecnologia de Informação – TI;                                                                                                                    

DEPAT Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

781 2018.003.1.1.2 

Constatação 1/Recomendação 1.2: que os gestores responsáveis pelas áreas 

Técnicas e Administrativas estabeleçam as medidas de controle, a fim de 

promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 

planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 

considerando a necessidade de:                                                                                                                                                

1.2 – fazer constar na etapa do Estudo Preliminar à efetiva declaração de 

viabilidade da contratação, sendo indispensável que haja fundamentação da 

escolha com base na avaliação qualitativa e quantitativa, bem como da análise 

comparativa dos custos;                                                                                                                                                                                                       

DEPAT Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

782 2018.003.1.1.3 

Constatação 1/Recomendação 1.3: que os gestores responsáveis pelas áreas 

Técnicas e Administrativas estabeleçam as medidas de controle, a fim de 

promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 

planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 

considerando a necessidade de:                                                                                                                                                                                                                                           

1.3 – apresentar a estimativa de preços unitários nos termos de referência dos 

itens da contratação de modo a permitir a identificação deste na composição do 

preço global;                                                                                   

DEPAT Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

783 2018.003.3.3 

Constatação3/ Recomendação 3: que se encaminhe a esta AUDIN as 

ações/medidas de controle implementadas com o objetivo de prevenir e coibir 

práticas lesivas ao processo de contratação de bens de Tecnologia de Informação 

- TI e demais processos licitatórios do Instituto. 

DEPAT Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

784 2018.003.3.4 

Constatação 3/Recomendação 4: Considerando os indícios de 

conluio/favorecimento entre empresas, observados na etapa de seleção do 

fornecedor,que a PROAP encaminhe a esta AUDIN o resultado da apuração da 

conduta dos envolvidos no processo de contratação do scanner 3D 

DEPAT Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

785 2018.003.4.5 

Constatação 4/ Recomendação 5: que o DEPAT encaminhe a esta AUDIN as 

ações/medidas realizadas com o objetivo de estabelecer o controle patrimonial 

dos bens adquiridos em conjunto. 

DEPAT Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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786 2018.004.1.01 

Constatação 1/ Recomendação 01:  Que a PROAP informe ao Conselho 

Superior (CONSUP) sobre as mudanças implementadas em sua estrutura, 

incluindo a distribuição das funções gratificadas e dos cargos comissionados, a 

fim de regularizar a atual inconsonância com o Regimento Interno. 

DEPAT Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

787 2018.004.1.02 

Constatação 1/ Recomendação 02:  Que a PROAP envie ao CONSUP sugestão 

de modificação do Regimento Interno relativas as disposições de sua alçada e que 

considere pertinente e necessário, sobretudo no que se refere às impropriedades 

relativas à elaboração do edital de licitação pelo Pregoeiro, bem como a 

atribuição à Gerência de Administração da responsabilidade de atestar as notas 

fiscais/faturas dos serviços e materiais adquiridos pela Reitoria deste IFBA. 

DEPAT Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

788 2018.004.1.03 

Constatação 1/ Recomendação 03:  Que a PROAP incentive a capacitação de 

seus servidores nas áreas de controles internos e gestão de riscos, a fim de 

implantá-los devidamente neste Instituto, incluindo o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de reconhecimento e motivação dos seus próprios servidores. 

DEPAT Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

789 2018.004.1.04 

Constatação 1/ Recomendação 04:  Que a PROAP busque aprimorar os meios 

para promover a otimização na alocação dos recursos públicos, criando 

mecanismos formais de controle, como normas e manuais internos, os quais 

contenham, de acordo com o alcance de cada documento, dentre outras regras: 

4.1: As atribuições dos servidores lotados nos setores dessa Pró-Reitoria; 

4.2: As formas de averiguar o caráter ilibado do servidor na execução das suas 

funções, antes de lhes atribuírem funções que, por sua natureza, exigiam 

integridade e probidade por parte de quem as exercem; 

4.3: Os mecanismos de acompanhamento contínuo das principais atividades 

desempenhadas no âmbito de sua unidade;                                         4.4: 

Mecanismos de identificação de responsabilidade e avaliação das informações 

constantes nos checklists, para que estes atinjam os objetivos para os quais foram 

criados; 

4.5: As diretrizes para aperfeiçoar a comunicação entre a Pró-Reitoria e os campi, 

de modo que, tanto esta quanto os campi apropriem-se de informações de 

qualidade, de forma tempestiva e efetiva. 

DEPAT Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

790 2018.004.1.05 

Constatação 1/ Recomendação 05:  Que a PROAP estabeleça seus objetivos e 

respectivos riscos de forma clara e objetiva, bem como crie mecanismos para que 

tais objetivos e riscos sejam acessíveis aos servidores lotados nos setores aos 

quais possuam correspondência. 

DEPAT Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

791 2018.004.1.06 

Constatação 1/ Recomendação 06: Que a PROAP passe a observar o princípio 

básico de segregação de funções, estabelecendo critérios para seleção dos 

servidores das comissões de licitação e das equipes de apoio do Pregoeiro, de 

forma a evitar aqueles que possuem cargos/atribuições incompatíveis com tais 

funções, como: 

DEPAT Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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- Servidor responsável pelo atesto da prestação de serviço ou recebimento de 

bens; 

-  Fiscal de contrato; 

- Ordenador de despesa; 

- Responsável pelo almoxarifado; e 

- Servidor ocupante de cargo com atuação na fase interna do procedimento 

licitatório. 

792 2018.004.1.07 

Constatação 1/ Recomendação 07:  Que a PROAP estabeleça outros tipos de 

controle, tais como manuais de rotinas e procedimentos, fluxogramas, mapas de 

processos e outras ferramentas que forem consideradas pertinentes e eficientes 

para o atingimento dos objetivos institucionais. 

DEPAT Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

793 2018.004.1.08 

Constatação 1/ Recomendação 08:  Que a PROAP passe a disponibilizar as 

informações relacionadas ao item “Acompanhamento de Relatórios – Pró-

Reitoria de Administração e Planejamento” constante na página “Transparência 

IFBA”. 

DEPAT Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

794 2018.005.1.01-1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1.1: Que a PROAP passe a inserir prazo de 

vigência nas Portarias de Designação da Comissão Permanente de Licitação, bem 

como da equipe de apoio ao Pregoeiro. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

795 2018.005.1.01-1.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Que a PROAP passe a designar equipe de 

apoio ao Pregoeiro em detrimento da Comissão de Pregoeiros haja vista os 

distintos pré-requisitos para fazer parte tanto da equipe quanto da comissão. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

796 2018.005.2.02-2.1 

Constatação 2/ Recomendação 2.1: Que a PROAP passe a instruir os processos 

de licitação com todas as documentações relativas à parte da fase de 

planejamento do objeto. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

797 2018.005.2.02-2.2 

Constatação 2/ Recomendação 2.2: Que a DGAP crie diretrizes para, nas 

futuras contratações de serviços de limpeza e conservação, instruírem os campi 

quanto aos critérios de medição, bem como crie ações de apoio que busquem 

solucionar os erros e/ou contribuir para sanar as dificuldades enfrentadas por 

essas unidades. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

798 2018.005.3.03 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que a DGAP insira em seu documento 

orientador (como manual, mapeamento ou fluxograma) a necessidade de retorno 

do processo administrativo à PROJUR, caso haja modificação voluntária de 

cláusulas contratuais após a emissão do parecer pela referida Procuradoria. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

799 2018.005.4.04 

Constatação 4/ Recomendação 04: Que a DGAP, em conjunto com os campi 

(se for necessário), passe a estabelecer Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR) nas futuras contratações de serviço de limpeza ou na repactuação do atual 

contrato, com vistas a proceder ao pagamento à empresa contratada com base nos 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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resultados. 

800 2018.005.5.05 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que a DGAP insira em seu documento 

orientador (como manual, mapeamento ou fluxograma) a necessidade dos 

membros da Comissão de Licitação, bem como da equipe de apoio ao Pregoeiro, 

rubricarem o original do edital, com vistas a evitar eventual modificação sem o 

conhecimento daqueles que se responsabilizaram pela sua elaboração. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

801 2018.005.6.06 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que a DGAP insira na minuta do Edital, 

relativo à contratação de serviços terceirizados, as exigências elencadas abaixo, a 

fim de se evitar a não previsão nas futuras contratações. Regra estabelecendo que, 

nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 

amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como 

condição para a renovação; Previsão de que o pagamento dos salários dos 

empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na 

conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região 

metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

802 2018.005.7.07 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que a DGAP aperfeiçoe seus controles 

internos e crie mecanismos que possibilitem a identificação do(s) documento(s) 

que suporte(m) a afirmação de cada item, disposto no checklist, a ser utilizado 

por essa Diretoria no decorrer dos processos de contratação, evitando, assim, que 

documentos relevantes deixem de fazer parte do processo. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

803 2018.005.8.08-8.1 

Constatação 8/ Recomendação 8.1: Que a DGAP passe a divulgar, no sítio 

oficial do IFBA, os relatórios concernentes aos serviços prestados no âmbito do 

Instituto, conforme determina o seu Regimento Interno. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

804 2018.005.8.08-8.2 
Constatação 8/ Recomendação 8.2: Que a DGAP crie mecanismo de 

acompanhamento da efetiva publicação dos contratos celebrados pelo IFBA. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

805 2018.005.9.09 

Constatação 9/ Recomendação 09: Que a DGAP faça constar nos Termos de 

Referências, como obrigação da contratada, as seguintes exigências normativas: 

Adoção de boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia 

de recursos e na redução da poluição ambiental por meio:  De uso de produtos de 

limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações 

determinadas pela ANVISA; Da racionalização do consumo de energia elétrica e 

de água; Da destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 

asseio e conservação; Da utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, 

de água de reuso ou outras fontes (águas de chuva e poços); Da observação da 

Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/1994, quanto aos equipamentos de limpeza 

que gerem ruído no seu funcionamento. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 



153 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

806 
2018.006.1.01-

1.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.1: Que o fiscal de contratos passe a conferir 

não só a entrega dos materiais de limpeza conforme documento(s) 

apresentado(s), mas também a adequação qualitativa e quantitativa conforme 

estabelecida no contrato. Havendo eventuais entrega a menor, a Direção do 

Campus deve informar à PROAP para que seja efetuada a glosa; sem deixar de se 

atentar para eventual jogo de planilha (citada na página nove deste Relatório). 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

807 
2018.006.1.01-

1.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.2: Que o fiscal de contratos passe a conferir 

não só a entrega dos materiais de limpeza conforme documento(s) 

apresentado(s), mas também a adequação qualitativa e quantitativa conforme 

estabelecida no contrato. Que a Direção do Campus realize a revisão dos 

materiais de limpeza necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e 

encaminhe à PROAP para a promoção da adequação do contrato sem deixar de se 

atentar para o eventual jogo de planilha (citada na página nove deste Relatório). 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

808 2018.006.1.01-1.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Que a Direção do Campus envie à PROAP 

a relação dos equipamentos entregues pela empresa contratada ao campus e 

demais informações pertinentes para que seja solicitada a glosa correspondente 

aos valores que foram indevidamente pagos. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

809 2018.006.1.01-1.3 

Constatação 1/ Recomendação 1.3: Que a Direção do Campus realize a revisão 

dos equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e 

encaminhe à PROAP para a devida adequação contratual. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

810 2018.006.1.01-1.4 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que o fiscal de contratos acompanhe a 

entrega dos uniformes a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa 

conforme determinado no ajuste celebrado (tabela constante do item 7 no Termo 

de Referência). 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

811 2018.006.1.01-1.5 

Constatação 1/ Recomendação 1.5: Havendo constante necessidade de 

mudança nos uniformes, que a Direção do Campus encaminhe a PROAP 

informações pertinentes para se providenciar a adequação contratual, buscando 

evitar a troca de uniformes por modelos não apresentados no contrato. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

812 2018.006.1.01-1.6 

Constatação 1/ Recomendação 1.6: Que o fiscal de contratos detenha sob a sua 

guarda cópia de documentos que comprovem a entrega dos uniformes aos 

empregados contratados. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

813 2018.006.1.01-1.7 

Constatação 1/ Recomendação 1.7: Que o fiscal de contratos acompanhe a 

entrega dos equipamentos de proteção individual a fim de realizar a conferência 

qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste celebrado (Anexos I e 

IV do Termo de Referência). 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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814 2018.006.1.01-1.8 

Constatação 1/ Recomendação 1.8: Que se proceda à glosa correspondente aos 

valores indevidamente pagos, em decorrência de eventual não entrega dos EPIs, 

conforme estabelecido no contrato. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

815 2018.006.1.01-1.9 

Constatação 1/ Recomendação 1.9: Que se faça a revisão da relação dos EPIs 

necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas respectivas 

quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para 

as devidas adequações no contrato. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

816 
2018.006.1.01-

1.10 

Constatação 1/ Recomendação 1.10: Que o fiscal de contratos detenha sob a 

sua guarda cópia de documentos que comprovem a entrega dos EPI’s aos 

empregados contratados. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

817 
2018.006.1.01-

1.11 

Constatação 1/ Recomendação 1.11: Que o campus proceda à nomeação do 

fiscal de contratos de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa SEGES 

nº 05, de 26/05/2017. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

818 2018.006.1.02 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 

recebimento dos materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a 

existência de registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa 

contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 

legislação sanitária. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

819 2018.006.1.03 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do 

recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 

verificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 

produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 

relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 

consumidor e a proteção do meio ambiente. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

820 2018.006.1.04-4.1 
Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que estimule a coleta seletiva por meio de 

disponibilização, no campus, de lixeira colorida para reciclagem. 
DG Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

821 2018.006.1.04-4.2 

Constatação 4/ Recomendação 4.2: Que se promovam ações de conscientização 

entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes com 

vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos recicláveis. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

822 2018.006.1.04-4.3 

Constatação 4/ Recomendação 4.3: Que se tomem as providências necessárias 

no intuito de possibilitar o efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua 

adequada destinação pela empresa contratada. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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823 2018.006.5.05 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que a Direção do Campus crie mecanismos 

para que os fiscais de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos 

usuários no intuito de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas 

contratadas. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

824 2018.006.6.06 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe a anotar, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

825 2018.06.7.07 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de locação de 

mão de obra passem a solicitar das empresas contratadas, arquivando-os 

posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 

atendimento às seguintes obrigações:  Realização do exame admissional; 

Realização dos exames periódicos;  Orientações regulares sobre a forma 

adequada de realizar os serviços, com ênfase na economia no emprego de 

materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 

Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: Relações interpessoais; 

Segurança no trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. Relação 

nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, local e horário do 

posto de trabalho); 3. Listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios 

utilizados nos serviços. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

826 2018.006.1.08 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que a gestão do campus busque meios 

eficientes para capacitar seus fiscais de contratos, através de instituições 

reconhecidas e legitimadas, capazes de agregar conhecimentos concretos e 

factíveis à unidade, podendo o campus aproveitar os servidores já capacitados, 

com prática e ampla experiência, para servirem como multiplicadores da matéria. 

DG Barreiras 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

827 
2018.007.1.01-

1.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 

entrega dos materiais a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 

conforme determinado no ajuste celebrado. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

828 
2018.007.1.01-

1.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.2: Que se proceda à glosa correspondente 

aos valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 

conforme estabelecido no contrato. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

829 
2018.007.1.01-

1.1.3 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.3: Que se realize uma revisão da relação dos 

materiais necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas 

respectivas quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à 

PROAP para os devidos ajustes. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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830 
2018.007.1.01-

1.2.1 

Constatação 1/ Recomendação 1.2.1: Que o fiscal de contratos proceda ao 

levantamento das informações relativas à entrega dos equipamentos ao campus 

pela empresa contratada e que solicite a entrega dos que estão eventualmente 

faltando ou realize a glosa correspondente dos valores indevidamente pagos. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

831 
2018.007.1.01-

1.2.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.2.2: Que se faça uma revisão da relação dos 

equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e que as 

eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para os devidos ajustes. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

832 
2018.007.1.01-

1.3.1 

Constatação 1/ Recomendação 1.3.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 

entrega do fardamento a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 

conforme determinado no ajuste celebrado. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

833 
2018.007.1.01-

1.3.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.3.2: Que se proceda à glosa correspondente 

aos valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 

conforme estabelecido no contrato. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

834 
2018.007.1.01-

1.4.1 

Constatação 1/ Recomendação 1.4.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 

entrega dos materiais a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 

conforme determinado no ajuste celebrado. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

835 
2018.007.1.01-

1.4.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.4.2: Que se proceda à glosa correspondente 

aos valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 

conforme estabelecido no contrato. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

836 
2018.007.1.01-

1.4.3 

Constatação 1/ Recomendação 1.4.3: Que se faça uma revisão da relação dos 

materiais necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas 

respectivas quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à 

PROAP para os devidos ajustes. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

837 2018.007.2.02 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 

recebimento dos materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a 

existência de registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa 

contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 

legislação sanitária. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

838 2018.007.3.03 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do 

recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 

verificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 

produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 

relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 

consumidor e a proteção do meio ambiente. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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839 
2018.007.1.04-

4.1.1 

Constatação 4/ Recomendação 4.1.1: Que se providencie a instalação lixeiras 

seletivas a fim de propiciar a correta coleta de lixo reciclável. 
DG 

Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

840 
2018.007.1.04-

4.1.2 

Constatação 4/ Recomendação 4.1.2: Que se promovam ações de 

conscientização entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados 

e visitantes com vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos 

recicláveis. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

841 
2018.007.1.04-

4.1.3 

Constatação 4/ Recomendação 4.1.3: Que se tomem as providências 

necessárias no intuito de possibilitar o efetivo recolhimento diferenciado de 

resíduos e sua adequada destinação pela empresa contratada. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

842 2018.007.5.05 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os 

fiscais de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito 

de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

843 2018.007.6.06 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe a anotar, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

844 2018.007.7.07 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de locação de 

mão de obra passem a solicitar das empresas contratadas, arquivando-os 

posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 

atendimento às seguintes obrigações: Realização do exame admissional; 

Realização dos exames periódicos; Orientações regulares sobre a forma adequada 

de realizar os serviços, com ênfase à economia no emprego de materiais e 

racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. Realização de curso 

de capacitação/reciclagem sobre: Relações interpessoais; Segurança no trabalho; 

Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) dos empregados admitidos, a fim de verificar o devido 

preenchimento e assinatura (no primeiro mês da prestação de serviço); 3. Relação 

nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, local e horário do 

posto de trabalho); 4. Listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios 

utilizados nos serviços; 5. Uso do crachá pelos empregados terceirizados como 

documento de identificação. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

845 2018.007.8.08 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que se promova a capacitação técnica dos 

seus fiscais de contratos, sobretudo dos de serviços terceirizados, no intuito de 

gerar eficiência na contratação e nos gastos públicos. 

DG 
Lauro de 

Freitas 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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846 2018.008.1.01-1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1.1: Realize um levantamento dos equipamentos 

entregues pela empresa contratada ao campus e solicite a entrega dos que estão 

eventualmente faltando ou proceda à glosa correspondente aos valores 

indevidamente pagos. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

847 2018.008.1.01-1.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Realize a revisão da relação dos 

equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e que as 

eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para os devidos ajustes. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

848 2018.008.1.01-1.3 

Constatação 1/ Recomendação 1.3: Acompanhe a entrega do uniforme, a fim de 

realizar a conferência qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste 

celebrado (tabela constante do item 7 no Termo de Referência). 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

849 2018.008.1.01-1.4 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que se proceda à glosa correspondente aos 

valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos uniformes, 

conforme estabelecido no contrato. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

850 2018.008.1.01-1.5 

Constatação 1/ Recomendação 1.5: Que o fiscal de contratos acompanhe a 

entrega dos equipamentos de proteção individual a fim de realizar a conferência 

qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste celebrado (Anexos I e 

IV do Termo de Referência). 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

851 2018.008.1.01-1.6 

Constatação 1/ Recomendação 1.6: Que se proceda à glosa correspondente aos 

valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos EPIs, conforme 

estabelecido no contrato. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

852 2018.008.1.01-1.7 

Constatação 1/ Recomendação 1.7: Que se faça uma revisão da relação dos 

EPIs necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas 

respectivas quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à 

PROAP para os devidos ajustes. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

853 2018.008.2.02 

  Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 

recebimento dos materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a 

existência de registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa 

contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 

legislação sanitária.  

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

854 2018.008.3.03 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do 

recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 

verificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 

produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 

relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 

consumidor e a proteção do meio ambiente. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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855 2018.008.1.04-4.1 

Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que se promovam ações de conscientização 

entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes com 

vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos recicláveis. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

856 2018.008.1.04-4.2 

Constatação 4/ Recomendação 4.2: Que se tomem as providências necessárias 

no intuito de possibilitar à empresa contratada realize o efetivo recolhimento 

diferenciado de resíduos e sua adequada destinação. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

857 2018.008.5.05 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os 

fiscais de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito 

de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

858 2018.008.6.06 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe anotar, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

859 2018.008.7.07 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de locação de 

mão de obra passem a solicitar das empresas contratadas, arquivando-os 

posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 

atendimento às seguintes obrigações: a. Realização do exame admissional; b. 

Realização dos exames periódicos; c. Orientações regulares sobre a forma 

adequada de realizar os serviços, com ênfase na economia no emprego de 

materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. d. 

Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: i. Relações interpessoais; 

ii. Segurança no trabalho; iii. Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, a 

fim de verificar o devido preenchimento e assinatura (no primeiro mês da 

prestação de serviço); 3. Relação nominal dos empregados terceirizados (com 

nome, função, local e horário do posto de trabalho); 4. Listagem de 

equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados nos serviços; 5. Uso do crachá 

pelos empregados terceirizados como documento de identificação. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

860 2018.008.8.08 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que promova a capacitação técnica dos seus 

fiscais de contratos, sobretudo os de serviços terceirizados, no intuito de gerar 

eficiência na contratação e nos gastos públicos. 

DG 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

861 
2018.009.1.01-

1.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1.1-1: Que a PROAP crie mecanismo de forma 

que se faça constar, nos futuros contratos de prestação de serviços de limpeza e 

conservação, a Planilha de custos e formação de preços e que esta seja usada para 

estimar o custo da contratação. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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862 
2018.009.1.01-

1.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.1-2:  Que a PROAP instrua os campi a: 1. 

Proceder ao levantamento dos materiais de limpeza que foram efetivamente 

entregues no decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital,para 

efetuar a glosa dos materiais que não foram entregues. 2. Cobrar dos fiscais de 

contrato atuação no sentido de: Receber mensalmente, e guardando sob sua 

custódia, documento com a relação dos materiais de limpeza entregues pela 

empresa contratada; Verificar se os materiais efetivamente entregues 

correspondem aos dispostos no referido documento; Comparar os materiais 

entregues com os previstos no edital (atentando-se não só para a quantidade, mas 

também medidas e qualidade dos mesmos); Informar à PROAP sobre a existência 

de materiais de limpeza não entregues para que seja feita a glosa do valor 

correspondente; Apenas permitir a permuta de materiais com prévia autorização 

do fiscal de contrato e de forma fundamentada. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

863 2018.009.1.01-1.2 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 

Proceder ao levantamento dos equipamentos que foram efetivamente entregues 

no decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar a 

glosa das depreciações cobradas indevidamente. 2. Acompanhar a glosa mensal 

referente à depreciação dos equipamentos não entregues, caso a empresa 

contratada eventualmente permaneça disponibilizado equipamentos em 

quantidade inferior à contratada; 3. Apenas permitir a permuta de equipamentos 

com prévia autorização do fiscal de contrato e de forma fundamentada. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

864 2018.009.1.01-1.3 

Constatação 1/ Recomendação 1.3: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 

Proceder ao levantamento dos uniformes que foram efetivamente entregues no 

decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar a 

eventual glosa. 2. Cobrar dos fiscais de contrato atuação no sentido de: Receber 

mensalmente, e guardando sob sua custódia, documento com a relação dos 

uniformes entregues pela empresa contratada; Verificar se os uniformes 

efetivamente entregues correspondem aos dispostos no referido documento; 

Comparar os uniformes entregues com os previstos no edital; Informar à PROAP 

sobre a existência de uniformes não entregues para que seja feita a glosa do valor 

correspondente; Apenas permitir modificação de uniforme com prévia 

autorização do fiscal de contrato e de forma fundamentada. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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865 2018.009.1.01-1.4 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 

Proceder ao levantamento dos EPI’s que foram efetivamente entregues no 

decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar a glosa 

dos equipamentos que não foram entregues. 2. Cobrar dos fiscais de contrato 

atuação no sentido de: Receber mensalmente, e guardando sob sua custódia, 

documento com a relação dos EPI’s entregues pela empresa contratada; Verificar 

se os EPI’s efetivamente entregues correspondem aos dispostos no referido 

documento (atendo-se quanto à duplicidade encontrada na Planilha de Materiais 

de Limpeza);Comparar os EPI’s entregues com os previstos no edital; Informar à 

PROAP sobre a existência de EPI’s não entregues para que seja feita a glosa do 

valor correspondente; Apenas permitir a permuta de materiais com prévia 

autorização do fiscal de contrato e de forma fundamentada. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

866 2018.009.2.02 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que, nos futuros contratos, passe a inserir 

nos Termos de Referências e na descrição dos itens (no anexo correspondente), 

de forma clara e explícita, a necessidade dos produtos/saneantes possuírem 

registro/notificação na ANVISA. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

867 2018.009.3.03 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que, nos futuros contratos, passe a inserir na 

descrição dos itens (anexo ao Contrato/Termo de Referência), de forma clara e 

explícita, a necessidade dos equipamentos possuírem o selo INMETRO. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

868 2018.009.1.04-4.1 

Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que se promovam ações de conscientização 

entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes, no 

âmbito da Reitoria, com vistas a disseminar a cultura da separação de lixos 

sólidos recicláveis. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

869 2018.009.1.04-4.2 

Constatação 4/ Recomendação 4.2: Que se tomem as providências necessárias 

no intuito de possibilitar o efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua 

adequada destinação pela empresa contratada, a nível institucional (Reitoria e 

campi). 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

870 2018.009.1.04-4.3 

Constatação 4/ Recomendação 4.3: Que realize o levantamento para verificar se 

houve a efetiva entrega dos sacos coloridos aos campi desde o início do contrato 

e, sendo o caso, promova a glosa correspondente. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

871 2018.009.5.05 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os 

fiscais de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito 

de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas, nos 

presentes e nos futuros contratos. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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872 2018.009.6.06 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que a PROAP instrua os fiscais de 

contratos, no âmbito da Reitoria e dos campi, a anotar, em registro próprio, todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

873 2018.009.7.07 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que a PROAP instrua os fiscais de 

contratos, no âmbito da Reitoria e dos campi, a solicitar das empresas 

contratadas, arquivando-os posteriormente, os seguintes documentos: 1. 

Comprovação formal de atendimento às obrigações abaixo: Realização do exame 

admissional; Realização dos exames periódicos; Orientações regulares sobre a 

forma adequada de realizar os serviços, com ênfase à economia no emprego de 

materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 

Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: Relações interpessoais; 

Segurança no trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. 

Solicitação, no primeiro mês da prestação de serviço, da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, no intuito de verificar o 

devido preenchimento e assinatura; 3. Solicitação da relação nominal dos 

empregados terceirizados (com nome, função, local e horário do posto de 

trabalho); 4.Solicitação de listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios 

utilizados nos serviços; 5.Solicitação do uso do crachá pelos empregados 

terceirizados como documento de identificação. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

874 2018.009.8.08 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que a PROAP crie formas e/ou ferramentas 

para contribuir na capacitação dos fiscais de contratos para atingir todos os fiscais 

de contratos no âmbito institucional. 

PROAP Reitoria 
Sheila Simone 

Kosminsky Weber 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

875 2018.010.01.1.1 

Constatação 01/ Recomendação 1.1: Que se iniciem os trâmites legais para a 

modificação/exclusão do Inciso I, Art.132, do Regimento Geral do IFBA, 

objetivando adequar o rol de competências atribuídas aos pregoeiros às normas 

que regulamentam a matéria.  

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

876 2018.010.02.2.1 

Constatação 02/ Recomendação 2.1:  Que, na realização de novos pregões, o 

Termo de Homologação do Pregão seja 

anexado ao processo.  

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

877 2018.011.1.01 

Constatação 1/ Recomendação 1: que a DGP adote providências com vistas à 

apuração dos valores das parcelas recebidas e não  trabalhadas, visando o 

ressarcimento ao erário, observados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa;  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

878 2018.011.1.03 

Constatação 1/ Recomendação 3: tendo em vista a insuficiência dos controles 

estabelecidos, que a DGP revise os mecanismos de controle, estabelecendo outras 

medidas com vistas ao seu aperfeiçoamento e ampliação.  

DGP Reitoria 
Cássia Regina 

Almeida dos Santos 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 
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879 2018.012.01.1.1 

Constatação 01/ Recomendação 1.1: Que a Diretoria de Gestão de Pessoas – 

DGP promova o atendimento todas às solicitações de auditoria, oriundas desta 

Unidade de Auditoria Interna, de modo a não prejudicar a execução do Plano 

Anual de Auditoria Interna – PAINT, aprovado pelo Conselho superior deste 

Instituto. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

880 2018.013.3.3.1 
Constatação 3/ Recomendação 3.1:  Que a assistência a viagem só seja concedida 

aos estudantes que realizaram a solicitação adequadamente. 
DG Santo Amaro 

Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

881 2018.013.4.4.1 
Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que o Gestor realize os tramites legais para a 

contratação de seguro para acidentes pessoais. 
DG Santo Amaro 

Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

882 2018.013.5.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 5.1: Que o Gestor adote medidas para que alunos 

menores de 18 anos não participem do evento sem autorização assinada por seus 

pais ou responsáveis. 

DG Santo Amaro 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

883 2018.013.6.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 6.1: Que o Gestor crie mecanismo de 

conscientização e cobrança com o objetivo de os coordenadores dos projetos, os 

solicitantes (responsáveis pelas atividades realizadas) e os alunos realizem a 

prestação de contas. 

DG Santo Amaro 
Samantha de Oliveira 

Kaihara 
22/05/2020 

Para providência do 

Gestor 

*Nota: 

 Composição da ID: Ano do relatório / Nº do relatório / Nº do Constatação / Nº da Recomendação 
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09.  QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO 

FINANCEIROS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO POR CLASSE DE 

BENEFÍCIO 

Em conformidade com a INº CGU nº 04, de 11 de março de 2018, a qual implementou a 

Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e foi substituída pela INº 

CGU nº 10, de 28 de abril de 2020, apresentamos os resultados da apuração na Tabela 

21 infradisposta. 

A sistemática de apuração se iniciou com a classificação do benefício identificado em 

financeiro ou não financeiro, evidenciando o nexo casual entre a atuação da AUDIN e o 

impacto positivo realizado na gestão.  

Na tabela 22 (Anexo I), é possível observar as evidências de cada benefício mediante a 

demonstração da orientação e/ou recomendação enviada ao gestor; da manifestação, por 

parte do referido gestor, da adoção de medida decorrente da recomendação, sendo, 

nesse processo, em sua maioria, medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos 

programas e dos processos relacionados à pessoas, infraestrutura e/ou processos 

internos e aprimoramento de normativos.  

Considerando a recente execução da sistemática de contabilização (ineditismo), o atual 

período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o qual impossibilitou/dificultou o 

acesso ao Instituto (papéis de trabalho que estão em meio físico), para a análise dos 

benefícios financeiros, informamos sobre a impossibilidade de registro destes benefícios 

no ano corrente. Diante do exposto, priorizamos a contabilização dos benefícios não 

financeiros, os quais foram demonstrados de forma qualitativa e quantitativa. 

Devido à ausência de estrutura de governança responsável pela validação dos 

benefícios, demonstrados na Tabela 21, e garantia de atendimento ao princípio de 

segregação de função, no processo de quantificação e registro dos resultados e 

benefícios da Atividade da AUDIN, ressaltamos que a validação e a aprovação foram 

dadas pela Unidade Proponente do Benefício com base na documentação comprobatória 

apresentada pelo gestor ou obtida pela própria unidade. 
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Seguem as informações concernentes à consolidação anual da contabilização dos 

benefícios não financeiros da AUDIN na Tabela 21: 

Tabela 21: Consolidação de benefícios da Atividade da AUDIN  

Período de 2017 a 2019 

Unidade de Controle Interno (cód. UG): 26.427/ 444 

  

BENEFÍCIOS FINANCEIROS: 

Valor de Gastos Indevidos Evitados:  - 

Valores Recuperados:  - 

Valor Total de Benefícios Financeiros: - 

  

BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS: 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e com repercussão Transversal: -  

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e com repercussão Estratégica:  - 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e com repercussão 

Tático/Operacional: 
 3 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos e com repercussão 

Transversal: 
 - 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos e com repercussão 

Estratégica: 
 1 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos e com repercussão 

Tático/Operacional: 
 159 

Quantidade Total de Benefícios Não Financeiros: 163 

* Nota: Consolidação de Benefício Não Financeiro relativa ao período de 2017 a 2019 (validação/aprovação). 

 

 

 

10. ANÁLISE CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE 

GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE – PGMQ 

A Unidade de Auditoria Interna deste Instituto ainda não elaborou o seu Programa de 

Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ, conforme informado no Plano Anual de 

Auditoria Interna – PAINT/2020. 

Ciente da responsabilidade no tocante à gestão da qualidade de suas atividades, 

contemplando toda a atividade de auditoria interna governamental, desde o seu 

gerenciamento até o monitoramento das recomendações emitidas, a fim de entregar à 

Gestão produtos de alto valor agregado, bem como atender à IN de nº 03, 09 de junho 

de 2017, que aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal, aos preceitos legais aplicáveis e às boas 

práticas nacionais e internacionais relativas ao tema, esta Unidade tem como proposta 

inicial para fins de melhoraria da gestão e qualidade da Unidade de Auditoria Interna a 
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observância às orientações técnicas do supracitado Referencial, o envidamento de 

esforços para que seja, na íntegra, a consequente aplicação no Instituto, bem como 

engajamento para a elaboração do seu Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – 

PGMQ.  

 

11. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO 

A Auditoria Interna tem como objetivo a obtenção de resultados que possam subsidiar a 

administração geral deste Instituto para o cumprimento de suas metas, naquilo que 

couber, tendo seu escopo definido em cada área de atuação e seus objetivos planejados 

segundo o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT. 

A Unidade de Auditoria Interna desenvolveu suas atividades de avaliação, no exercício 

de 2019, no intuito de aprimorar e ou fomentar a implantação de controles internos 

administrativos relacionados aos processos de Gestão de Riscos, de 

Compra/Serviços/Pessoal (Aquisições), de Transparência nos Instrumentos firmados 

entre e o IFBA e suas Fundações de Apoio, bem como de Gestão do Programa de 

Assistência Estudantil e Apoio aos Estudantes. Realizou o acompanhamento das 

demandas dos órgãos de Controle interno e Externo, promovendo a implementação de 

suas recomendações no Instituto. Por meio de uma avaliação sistemática, a AUDIN 

emitiu recomendações necessárias ao alinhamento dos controles internos às normas 

expedidas pelos órgãos de Controle Interno e Externo e demais jurisprudências acerca 

dos temas. 

 

 

12. CONCLUSÃO 

O RAINT/2019 teve como objeto precípuo a consolidação das informações atualizadas 

acerca das ações de controle constantes no PAINT/2019 e desenvolvidas pela Unidade 

de Auditoria Interna no exercício 2019. 
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O conteúdo do supracitado Relatório almejou apresentar, por meio do volume das 

atividades realizadas, o esforço e a firmeza de propósito, no sentido de buscar atender 

aos dispositivos legais no que se refere ao acompanhamento das ações de controle 

interno deste Instituto.    

 

Salvador, 08 de junho de 2020. 

 
 

 

Eliene Pereira de Cerqueira 

Titular da Unidade de Auditoria Interna  
Matricula n.º 2644111 
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ANEXO I 
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Tabela 22: Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade da AUDIN 

 

Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

1 2012.006.1.1 

Constatação1/Recomendaç

ão1: Que nas designações 

de fiscais de contrato, 

proceda a indicação de 

cada fiscal de forma 

específica, por instrumento 

contratual. 

Foi atribuída ao 

servidor J.N.A., por 

meio de uma portaria 

geral, a fiscalização 

de todos os contratos 

executados no 

campus, contrariando 

o disposto no art. 67, 

da Lei nº. 

8.666/1993, bem 

como a Relação TCU 

nº. 16/2009 

 

Publicação de 

Portarias com 

designações 

específicas dos 

fiscais de 

contrato. 

2012.006.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 

 

AUDIN  

 

Irecê 

 

2 2012.006.2.2 

Constatação2/Recomendaç

ão2: Que reduza o 

quantitativo de contrato 

fiscalizado pelo servidor 

J.N.A., enviando a esta 

Unidade de Auditoria 

Interna as novas 

designações e respectivas 

Portarias. 

Foi constatado que o 

servidor J.N.A. 

possui um elevado 

quantitativo de 

contratos a fiscalizar, 

o que compromete a 

efetividade e eficácia 

do seu desempenho 

como fiscal de 

contratos, conforme 

se depreende do 

Acórdão do TCU 

(Acórdão TCU nº. 

2831/2011 Plenário) 

 

Distribuição dos 

contratos por 

meio de 

publicação de 

Portarias 

designando 

novos fiscais de 

contratos. 

2012.006.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN Irecê 

3 2012.006.0.3 

Constatação0/Recomendaç

ão3: Que designe 

atribuição de gestor de 

contrato para servidor 

lotado no Setor de 

Compras do campus, no 

intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e tratar das 

questões relativas à 

vigência, prorrogação, 

aditamento, controle da 

atuação dos fiscais de 

contrato, comunicação 

Foi atribuída ao 

servidor J.N.A., por 

meio de uma portaria 

geral, a fiscalização 

de todos os contratos 

executados no 

campus, contrariando 

o disposto no art. 67, 

da Lei nº. 

8.666/1993, bem 

como a Relação TCU 

nº. 16/2009 

Publicação de 

Portaria 

designando 

gestor de 

contratos. 

2012.006.0.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN Irecê 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

tempestiva para abertura 

de nova licitação, dentre 

outras, a fim de estabelecer 

controle interno mais 

eficaz no que concerne aos 

acompanhamentos 

contratuais. 

4 2012.007.10.7 

Constatação10/Recomenda

ção7: Que realize as 

designações dos fiscais por 

contrato e por meio de 

portaria específica. 

A Designação de 

fiscalização dos 

contratos fora 

atribuída aos 

servidores, por meio 

de uma portaria 

geral, contrariando o 

disposto no art. 67, 

da Lei nº. 

8.666/1993, bem 

como a Relação TCU 

nº. 16/2009 

 

Publicação de 

Portarias com 

designações 

específicas dos 

fiscais de 

contrato. 

2012.007.10.7/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2012 AUDIN 158408 

5 2012.007.11.8 

Constatação10/Recomenda

ção8: Que passe a observar 

o Princípio da Segregação 

de Funções quando 

proceder à designação dos 

fiscais de contrato. 

Foi constatado que a 

servidora N.M.C.L., 

fiscal dos contratos 

celebrados entre o 

IFBA e as empresas 

GUARDSECURE e 

TICKETCAR, possui 

a função de Direção 

do Departamento de 

Administração do 

Campus Porto 

Seguro. Cumpri-nos 

alertar que se deve 

verificar as 

atribuições exercidas 

por esse servidor na 

unidade de sua 

lotação, no intuito de 

evitar a 

desobediência ao 

Princípio da 

Segregação de 

Funções. 

 

 

Publicação de 

Portaria 

designando 

novos fiscais de 

contrato de 

modo a elminar 

o conflito de 

interesses. 

2012.007.11.8/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2012 AUDIN 158408 

6 2012.007.12.9 
Constatação11/Recomenda

ção9: Que reduza o 

Apesar de serem 

constatadas boas 

Distribuição dos 

contratos por 
2012.007.12.9/B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

2.C. 

Repercussão 
Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 
2012 AUDIN 158408 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

quantitativo de contratos 

fiscalizados pelo servidor 

E.S.M., de forma a 

garantir o devido 

acompanhamento de cada 

contrato, enviando a esta 

Unidade de Auditoria 

Interna as novas 

designações e respectivas 

Portarias. 

práticas de gestão por 

parte desse campus 

no que refere a 

distribuição dos 

contratos por objeto e 

por fiscal, tendendo à 

resultar em um 

adequado 

acompanhamento 

contratual e, 

consequentemente, 

na otimização dos 

recursos públicos 

investidos, foi 

constatado que o 

servidor E.S.M. 

possui um elevado 

quantitativo de 

contratos a fiscalizar, 

o que compromete a 

eficácia do seu 

desempenho como 

fiscal de contratos, 

conforme se 

depreende do 

Acórdão do TCU  

(Acórdão TCU nº. 

2831/2011 Plenário) 

meio de 

publicação de 

Portarias 

designando 

novos fiscais de 

contratos. 

e/ou 

Processos 

Internos 

Tático / 

Operacional 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

7 2012.007.0.10 

10- Que designe atribuição 

de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de 

Compras do campus, no 

intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e cuidar das 

questões relativas à 

vigência, prorrogação, 

aditamento, controle da 

atuação dos fiscais de 

contrato, comunicação 

tempestiva para abertura 

de nova licitação, dentre 

outras, no intuito de 

estabelecer controle 

interno mais eficaz no que 

concerne aos 

A Designação de 

fiscalização dos 

contratos fora 

atribuída aos 

servidores, por meio 

de uma portaria 

geral, contrariando o 

disposto no art. 67, 

da Lei nº. 

8.666/1993, bem 

como a Relação TCU 

nº. 16/2009 

Publicação de 

Portaria 

designando 

gestor de 

contratos. 

2012.007.0.10/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2012 AUDIN 158408 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

acompanhamentos 

contratuais. 

8 2012.008.2.2 

Constatação2/Recomendaç

ão2: Que justifique a 

duplicidade de contrato 

cujo objeto é “Compra de 

produtos alimentícios para 

merenda escolar para 

atender 1.300 alunos do 

IFBA/ Campus Barreiras”. 

Existência de 2 (dois) 

contratos com o 

mesmo objeto 

(compra de produtos 

alimentícios para 

merenda escolar para 

atender 1.300 alunos 

IFBA/Campus 

Barreiras) e valores 

distintos, sendo eles 

celebrados com 

Eliene Santos 

Oliveira de Souza 

(Contrato nº. 

07/2011) e EBR 

Distribuidora Ltda 

(Contrato nº. 

08/2011). 

Houve o 

esclarecimento 

de que os 

contratos eram 

provenientes do 

mesmo processo 

(nº 

23.286.0244/20

11, Pregão SRP 

11/2011), sendo 

que o termo de 

referência 

apresentava uma 

relação  com 

diferentes itens 

de gêneros 

alimentícios e 

três empresas 

foram 

vencedoras de 

itens distintos. 

2012.008.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/02/2020 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN 158404 

9 2012.008.4.4 

Constatação4/Recomendaç

ão4: Que passe a observar 

o Princípio da Segregação 

de Funções quando 

proceder à designação dos 

fiscais de contrato. 

Constatamos boas 

práticas de gestão por 

parte do campus em 

apreço no que refere 

à designação 

específica dos fiscais 

de contrato, 

seguindo, assim, o 

disposto na 

legislação e 

normativos do TCU. 

Publicação de 

Portaria 

designando 

novos fiscais de 

contrato de 

modo a elminar 

o conflito de 

interesses. 

2012.008.4.4/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN 158404 

10 2012.008.5.5 

Constatação5/Recomendaç

ão5: Que reduza o 

quantitativo de contratos 

fiscalizados pelos 

servidores M.P.C.S. e 

J.G.S.M., enviando a esta 

Unidade de Auditoria 

Interna as novas 

designações e respectivas 

Portarias. 

Foi constatado que o 

servidor P.J.S, fiscal 

dos contratos 

celebrados entre o 

IFBA e a empresa 

LOCRHON – 

Locação de Recursos 

Humanos, 

Consultoria e 

Serviços Ltda. cuja 

execução ocorre no 

campus Barreiras, 

possui a função de 

Distribuição dos 

contratos por 

meio de 

publicação de 

Portarias 

designando 

novos fiscais de 

contratos. 

2012.008.5.5/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 

 

 

01/02/2020 

 

 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN 158404 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Chefe de 

Administração do 

DEPAD, conforme a 

Portaria nº. 782/2012. 

Cumpri-nos alertar 

que se deve verificar 

as atribuições 

exercidas por esse 

servidor na unidade 

de sua lotação no 

intuito de evitar a 

desobediência ao 

Princípio da 

Segregação de 

Funções. 

11 2012.008.6.6 

Constatação6/Recomendaç

ão6: Que designe 

atribuição de gestor de 

contrato para servidor 

lotado no Setor de 

Compras do campus, no 

intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e tratar das 

questões relativas à 

vigência, prorrogação, 

aditamento, controle da 

atuação dos fiscais de 

contrato, comunicação 

tempestiva para abertura 

de nova licitação, dentre 

outras, com objetivo de 

estabelecer controle 

interno mais eficaz no que 

concerne aos 

acompanhamentos 

contratuais. 

Apesar de serem 

constatadas boas 

práticas de gestão por 

parte do campus em 

análise no que tange 

a distribuição dos 

contratos por objeto e 

por fiscal, tendendo a 

resultar em um 

adequado 

acompanhamento 

contratual e, 

consequentemente, 

na otimização dos 

recursos públicos 

investidos, foi 

verificado que os 

servidores M.P.C.S. e 

J.G.S.M. possuem 

um elevado 

quantitativo de 

contratos a fiscalizar, 

o que compromete a 

efetividade e eficácia 

do seu desempenho 

como fiscais de 

contrato, conforme 

de depreende do 

Acórdão do TCU. 

Publicação de 

Portaria 

designando 

gestor de 

contratos. 

2012.008.6.6/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 

 

01/02/2020 

 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN 158404 

12 2012.012.4.4 

Constatação4/Recomendaç

ão4: Que designe 

formalmente um fiscal 

Não foram 

designados fiscais de 

contratos para 

Publicação de 

Portarias com 

designações 

2012.012.4.4/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

2017 AUDIN ILHÉUS 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

para cada contrato 

executado no campus, 

observando o item 9.1.3 do 

Acórdão TCU nº. 

2831/2011 Plenário e o 

item 3, Seção VIII, 

Capítulo VII, da 

IN/MPOG nº. 01/2001 

acompanhamento dos 

serviços executos no 

campus, contrariando 

o art. 67 da Lei nº. 

8.666/1993 e a 

Relação TCU nº. 

16/2009. 

específicas dos 

fiscais de 

contrato. 

Processos 

Internos 

Operacional contrato e no 

controle 

patrimonial 

13 2012.012.4.5 

Constatação4/Recomendaç

ão5: Que designe 

atribuição de gestor de 

contrato para servidor 

lotado no Setor de 

Compras do campus, no 

intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e tratar das 

questões relativas ao 

acompanhamento da 

atuação dos fiscais de 

contrato, à vigência, 

prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos 

fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva 

para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a 

fim de estabelecer controle 

interno mais eficaz no que 

concerne aos 

acompanhamentos 

contratuais. 

Não foram 

designados fiscais de 

contratos para 

acompanhamento dos 

serviços executos no 

campus, contrariando 

o art. 67 da Lei nº. 

8.666/1993 e a 

Relação TCU nº. 

16/2009. 

Publicação de 

Portaria 

designando 

gestor de 

contratos. 

2012.012.4.5/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2017 AUDIN ILHÉUS 

14 2012.013.1.1 

Constatação1/Recomendaç

ão1: Que realize as 

designações dos fiscais por 

contrato e por meio de 

portaria específica. 

A Designação de 

fiscalização dos 

contratos fora 

atribuída aos 

servidores, por meio 

de uma portaria 

geral, contrariando o 

disposto no art. 67, 

da Lei nº. 

8.666/1993, bem 

como a Relação TCU 

nº. 16/2009 

Publicação de 

Portarias com 

designações 

específicas dos 

fiscais de 

contrato. 

2012.013.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN 
FEIRA DE 

SANTANA 

15 2012.013.1.2 
Constatação1/Recomendaç

ão2: Que designe 

A Designação de 

fiscalização dos 

Publicação de 

Portaria 
2012.013.1.2/B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

2.C. 

Repercussão 
Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 
2018 AUDIN 

Feira de 

Santana 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

atribuição de gestor de 

contrato para servidor 

lotado no Setor de 

Compras do campus, no 

intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e tratar das 

questões relativas ao 

acompanhamento da 

atuação dos fiscais de 

contrato, à vigência, 

prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos 

fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva 

para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a 

fim de estabelecer controle 

interno mais eficaz no que 

concerne aos 

acompanhamentos 

contratuais. 

contratos fora 

atribuída aos 

servidores, por meio 

de uma portaria 

geral, contrariando o 

disposto no art. 67, 

da Lei nº. 

8.666/1993, bem 

como a Relação TCU 

nº. 16/2009 

designando 

gestor de 

contratos. 

e/ou 

Processos 

Internos 

Tático / 

Operacional 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

16 2012.014.3.3 

Constatação3/Recomendaç

ão3: Que designe 

formalmente um fiscal 

para cada contrato 

executado no campus em 

análise, observando o item 

9.1.3 do Acórdão TCU nº. 

2831/2011 Plenário e o 

item 3, Seção VIII, 

Capítulo VII, da 

IN/MPOG nº. 01/2001 

Não foram 

designados fiscais de 

contratos para 

acompanhamento dos 

serviços executos no 

campus, contrariando 

o art. 67 da Lei nº. 

8.666/1993 e a 

Relação TCU nº. 

16/2009 (RELAÇÃO 

nº. 16/2009 – 

Gabinete do Ministro 

Walton Alencar 

Rodrigues). 

Publicação de 

Portarias com 

designações 

específicas dos 

fiscais de 

contrato. 

2012.014.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/02/2020 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN Jacobina 

17 2012.014.3.4 

Constatação3/Recomendaç

ão4: Que designe 

atribuição de gestor de 

contrato para servidor 

lotado no Setor de 

Compras do campus, no 

intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e tratar das 

Não foram 

designados fiscais de 

contratos para 

acompanhamento dos 

serviços executos no 

campus, contrariando 

o art. 67 da Lei nº. 

8.666/1993 e a 

Relação TCU nº. 

16/2009 

Publicação de 

Portaria 

designando 

gestor de 

contratos. 

2012.014.3.4/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/02/2020 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN Jacobina 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

questões relativas ao 

acompanhamento da 

atuação dos fiscais de 

contrato, à vigência, 

prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos 

fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva 

para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a 

fim de estabelecer controle 

interno mais eficaz no que 

concerne aos 

acompanhamentos 

contratuais. 

 

18 2012.015.3.3 

Constatação3/Recomendaç

ão3: Que designe 

atribuição de gestor de 

contrato para servidor 

lotado no Setor de 

Compras do campus, no 

intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e tratar das 

questões relativas ao 

acompanhamento da 

atuação dos fiscais de 

contrato, à vigência, 

prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos 

fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva 

para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a 

fim de estabelecer controle 

interno mais eficaz no que 

concerne aos 

acompanhamentos 

contratuais. 

Existência de 02 

(dois) contratos com 

o mesmo objeto, 

“serviço de limpeza e 

conservação”, com 

valores distintos, 

sendo ambos 

celebrados com a 

empresa Locrhon 

(Contratos nº. 

13/2009 e nº. 

07/2011). 

Diante da 

realidade 

apresentada pelo 

campus e sua 

discricionarieda

de de gestão, foi 

informado que 

as atribuições de 

gestor de 

contratos ficam 

a cargo da 

Diretoria de  

Administração e 

Planejamento 

(DAP). 

2012.015.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 

 

01/02/2020 

 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2017 AUDIN 158403 

19 2012.015.5.5 

Constatação5/Recomendaç

ão5: Que designe 

formalmente um fiscal 

para cada contrato 

executado no campus, 

observando o item 9.1.3 do 

A Designação de 

fiscalização dos 

contratos fora 

atribuída aos 

servidores por meio 

de uma portaria geral 

Publicação de 

Portarias com 

designações 

específicas dos 

fiscais de 

contrato. 

2012.015.5.5/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2017 AUDIN 158403 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Acórdão TCU nº. 

2831/2011 Plenário e o 

item 3, Seção VIII, 

Capítulo VII, da 

IN/MPOG nº. 01/2001. 

(Portaria nº. 01/2012 

de 19/01/2012), 

contrariando o 

disposto no art. 67, 

da Lei nº. 

8.666/1993, bem 

como a Relação TCU 

nº. 16/2009. 

20 2012.015.7.7 

Constatação7/Recomendaç

ão7: Que reduza o 

quantitativo de contratos 

fiscalizado pela servidora 

M.V.A.O.S., enviando a 

esta Unidade de Auditoria 

Interna as novas 

designações e respectivas 

Portarias. 

Foi constatado que o 

servidor M.V.A.O.S. 

possui um elevado 

quantitativo de 

contratos a fiscalizar, 

o que compromete a 

efetividade e eficácia 

do seu desempenho 

como fiscal de 

contratos, conforme 

se depreende do 

Acórdão do TCU 

(Acórdão TCU nº. 

2831/2011 Plenário) 

 

 

Distribuição dos 

contratos por 

meio de 

publicação de 

Portarias 

designando 

novos fiscais de 

contratos. 

2012.015.7.7/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2017 AUDIN 158403 

21 2012.015.8.8 

Constatação8/Recomendaç

ão8: Que passe a observar 

o Princípio da Segregação 

de Funções quando 

proceder à designação dos 

fiscais de contrato. 

Foi constatado que a 

servidora P.M.A.B., 

fiscal dos contratos 

celebrados entre o 

IFBA e as empresas 

TICKET SERVIÇOS 

S.A., 

GUARDSECURE 

SEGURANÇA 

EMPRESARIAL e 

OIKOS 

ENGENHARIA 

LTDA., exerce a 

função de 

Coordenador no 

Departamento de 

Administração do 

Campus Camaçari. 

Cumpri-nos alertar 

que se deve verificar 

as atribuições 

exercidas por esse 

servidor na unidade 

Publicação de 

Portaria 

designando 

novos fiscais de 

contrato de 

modo a elminar 

o conflito de 

interesses. 

2012.015.8.8/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2017 AUDIN 158403 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

de lotação, no intuito 

de evitar a 

desobediência ao 

Princípio da 

Segregação de 

Funções. (Capítulo 

VII, Seção VIII, Item 

3 da Instrução 

Normativa n.º 

01/2001) 

22 2012.016.2.2 

Constatação2/Recomendaç

ão2: Que designe 

atribuição de gestor de 

contrato para servidor 

lotado no Setor de 

Compras do multicitado 

campus, no intuito deste 

acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e tratar das 

questões relativas ao 

acompanhamento da 

atuação dos fiscais de 

contrato, a vigência, 

prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos 

fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva 

para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a 

fim de estabelecer controle 

interno mais eficaz no que 

concerne aos 

acompanhamentos 

contratuais. 

 

Envio de 

informações 

referentes à relação 

de empresas 

prestadoras de 

serviços de caráter 

continuado 

incompleta, tendo em 

vista a presunção de 

existência de 

contratos executados 

no campus em apreço 

pertinente às 

atividades rotineiras, 

que não fizeram parte 

da planilha enviada, a 

exemplo do 

fornecimento de água 

canalizada, telefonia 

fixa, dentre outros. 

Publicação de 

Portaria 

designando 

gestor de 

contratos. 

2012.016.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN 
Paulo 

Afonso 

23 2012.016.3.3 

Constatação3/Recomendaç

ão3: Que designe 

formalmente um fiscal 

para cada contrato 

executado no campus, 

observando o Princípio da 

Segregação de Funções e o 

quantitativo de 

instrumento contratual a 

ser acompanhado por 

A Designação de 

fiscalização de todos 

os contratos fora 

atribuída a único 

servidor, por meio da 

Portaria nº. 08/2010, 

contrariando o 

disposto no art. 67, 

da Lei nº. 

8.666/1993, bem 

Publicação de 

Portarias com 

designações 

específicas dos 

fiscais de 

contrato. 

2012.016.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2018 AUDIN 
Paulo 

Afonso 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

servidor. como a Relação TCU 

nº. 16/2009 

(RELAÇÃO nº. 

16/2009 – Gabinete 

do Ministro Walton 

Alencar Rodrigues). 

24 2012.017.1.1 

Constatação1/Recomendaç

ão1: Que designe 

formalmente um fiscal 

para cada contrato 

executado no campus, 

observando o item 9.1.3 do 

Acórdão TCU nº. 

2831/2011 Plenário e o 

item 3, Seção VIII, 

Capítulo VII, da 

IN/MPOG nº. 01/2001 

Envio de 

informações 

referentes à relação 

de empresas 

prestadoras de 

serviços de caráter 

continuado 

incompleta, tendo em 

vista a presunção de 

existência de 

contratos executados 

no campus em 

apreço, pertinente às 

atividades rotineiras, 

que não fizeram parte 

da planilha enviada, a 

exemplo dos serviços 

prestados de 

telefonista, 

recepcionista, 

motorista, intérprete 

de braile e libras, 

publicações no DOU, 

dentre outros. 

Publicação de 

Portarias com 

designações 

específicas dos 

fiscais de 

contrato. 

2012.017.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2017 AUDIN 158411 

25 2012.017.2.2 

Constatação2/Recomendaç

ão2: Que designe 

atribuição de gestor de 

contrato para servidor 

lotado no Setor de 

Compras do campus, no 

intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os 

contratos executados na 

unidade e tratar das 

questões relativas ao 

acompanhamento da 

atuação dos fiscais de 

contrato, à vigência, 

prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos 

fiscais de contrato, 

Existência de 

designação geral e 

por setor, ao invés de 

ser específica e por 

servidor, conforme 

dita a Relação nº. 

16/2009 

Publicação de 

Portaria 

designando 

gestor de 

contratos. 

2012.017.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhor 

eficiência na 

gestão do 

contrato e no 

controle 

patrimonial 

2017 AUDIN 158411 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702472&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001275&infra_hash=35b48c64d98159323d4009f73618049d2e5d9f45e0492e88cee820460dff4de1
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

comunicação tempestiva 

para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a 

fim de estabelecer controle 

interno mais eficaz no que 

concerne aos 

acompanhamentos 

contratuais. 

26 2012.018.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

observe o princípio básico 

de controle Interno de 

“Segregação de Função” 

quando da liquidação e 

pagamento das despesas; 

Não houve 

observância ao 

princípio básico de 

Controle Interno 

“Segregação de 

Função”, tendo em 

vista que não poderá 

o mesmo servidor ser 

responsável pela 

liquidação e o 

pagamento de uma 

despesa, a exemplo 

da situação exposta, 

citam-se os registros 

da Nota de Sistema 

de nº. 002012 e a 

Ordem Bancária de 

nº. 801182. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento. 

Nota de 

Pagamento de nº 

24 , Sistema 

SIAFI - 2018,  

evidencia a 

observância ao 

Princípio da 

Segregação nos 

processos de 

liquidação e 

pagamentos de 

despesas. 

2012.018.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Observância 

ao princípio 

de 

Segregação 

de Função, 

nos processos 

de liquidação 

e pagamento 

de despesas 

no Sistema 

SIAFI, 

viabiliza o 

controle das 

etapas do 

processo por 

pessoas ou 

setores 

distintos,  

impedindo 

que a mesma 

pessoa seja 

responsável 

por mais de 

uma 

atividade 

sensível ao 

mesmo 

tempo 

(Acordão 

2829/2015-

Plenário). 

Erros e 

desvios de 

finalidade 

podem ser 

evitados. 

2017  AUDIN 151706 

27 2012.018.2.2 

Constatação 2 

Recomendação 2 : Que se 

observe, durante a 

Constatou-se, no 

Movimento Diário do 

dia 03/05/12, um 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

2012.018.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Aprovado 01/11/2017 

Cumpriment

o do inciso 

III, §2º do 

2018  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

liquidação da despesa, a 

presença do Autorizo 

segundo caso de 

inobservância ao 

princípio básico de 

Controle Interno, 

quando da aprovação 

de despesa pelo 

servidor beneficiário 

(P.V.F), no valor de 

R$ 4.500,00, 

conforme relação 

anexa ao Memorando 

Interno 3 de nº. 

02/2012/SIGAEPCT, 

emitido em 27 de 

abril de 2012 pelo 

Pesquisador Gestor 

do Núcleo (P.V.F). 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento. 

Nota de 

Pagamento de nº 

24 , Sistema 

SIAFI - 2018,  

evidencia 

campo 

obrigatório para 

o preenchimento 

do atesto. 

 

Processos 

Internos 

Operacional art. 63 da Lei 

4.320/64, 

identificando 

devidamente 

o responsável 

pelo 

recebimento 

de material 

ou da 

prestação 

efetiva do 

serviço.  

28 2012.018.4.4 

Constatação 4/ 

Recomendação 4: Que se 

considere, como 

competência do fato 

gerador da contribuição 

para o INSS, a data de 

emissão do documento 

fiscal e se registre, no 

campo vencimento, a data 

limite (Dia 20) do mês 

subsequente 

Incorreto registro da 

competência e do 

vencimento do fato 

gerador da retenção 

de INSS, observado, 

por exemplo, no 

documento SIAFI de 

nº 2012NO000006, 

relativo à nota fiscal 

de nº. 22.905 do 

fornecedor 

Guardsecure 

Empresarial Ltda, 

emitida em 

01/02/2012, cuja 

competência e 

vencimento da 

GP800117 foram 

considerados, 

respectivamente, 

como março/2012 e 4 

02/03/12, estando em 

desacordo com o art. 

130 da IN RFB/2009. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento. 

Nota de 

Pagamento de nº 

24 , Sistema 

SIAFI - 2018,  

evidencia a 

observância à 

competência do 

fato  gerador da 

contribuição do 

INSS nos 

processos de 

liquidação e 

pagamentos de 

despesas. 

 

2012.018.4.4/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Recolhiment

o de tributo 

dentro do 

prazo legal, 

evitando-se a 

cobrança de 

multa e juros. 

2017  AUDIN 151706 

29 2012.018.5.5 

Constatação 5/ 

Recomendação 5: Que se 

considere, como 

O incorreto registro 

da competência e do 

vencimento do fato 

Evidências 

encaminhadas 

pelo gestor , 

2012.018.5.5/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Aprovado 01/11/2017 

Recolhiment

o de tributo 

dentro do 

2014  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

competência do fato 

gerador do imposto sobre a 

prestação de serviços, a 

data de emissão do 

documento fiscal e se 

registre, no campo 

vencimento, a data limite 

(Dia 5) do mês 

subsequente (Calendário 

Fiscal – Salvador) 

gerador da retenção 

do ISS, observado, 

por exemplo, no 

documento SIAFI de 

nº 2012NP000220, 

relativo à nota fiscal 

de nº. 201.239 do 

fornecedor 

Guardsecure 

Empresarial Ltda, 

emitida em 

01/02/2012, cuja 

competência e 

vencimento da 

DR800057 foram 

considerados, 

respectivamente, 

como março/2012 e 

02/03/12, estando em 

desacordo com o arts. 

10 e 12, do Decreto 

Municipal de nº 

17.671, de 

11/09/2007. 

através do 

Despacho de nº 

0599596, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento. 

Processo de nº 

98433/2014 - 

Consulta 

realizada pelo 

IFBA à SEFAZ-

BA quanto a 

data de 

recolhimento do 

ISS -  A 

resposta da 

SEFAZ-BA 

ratifica o 

entendimento do 

Instituto quanto 

a data de 

vencimento ou  

retenção do do 

tributo para 

autarquias e 

fundações 

públicas:  a data 

de pagamento 

do serviço. 

 

Processos 

Internos 

Operacional prazo legal, 

evitando-se a 

cobrança de 

multa e juros. 

30 2012.018.7.7 

Constatação 7/ 

Recomendação 7: Que se 

observe o prazo contratual 

relativo ao vencimento de 

todas as aquisições e 

prestações de serviços, 

independentemente, do 

caráter continuado dos 

contratos 

Não foram 

cumpridos os 

preceitos 

estabelecidos no art. 

5º, “caput” e § 3º da 

Lei 8.666/93, quando 

do pagamento das 

notas fiscais. 

Depacho de nº  

0599596 - O 

pagamento dos 

serviços de 

contratos 

continuados 

posterior ao 

prazo de 

vencimento, 

ocorrem em 

função da 

limitação do 

repasse de 

recurso 

2012.018.7.7/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Realização 

do processo 

de 

pagamento 

dentro do 

prazo legal e  

em estrita 

ordem 

cronológica 

das datas de 

suas 

exigibilidade

s, evitando-se 

o pagamento 

2017  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

financeiro 

inferior ao valor 

solicitado, 

fazendo-se 

necessário 

seleção de 

pagamento 

considerando a 

data de 

apresentação da 

nota fiscal e 

liquidação, no 

Dpto. 

Financeiro. 

Considerando a 

manifestação do 

gestor, 

entendemos que 

o processo de 

pagamento em 

dia dos 

fornecedores 

também 

depende de 

disponibilidade 

de recursos, de 

outros setores, 

bem como dos 

próprios 

fornecedores 

quando da 

apresentação 

das notas 

fiscais. Portanto, 

consideramos 

atendida a 

recomendação, 

sendo que esta 

poderá ser 

objeto de 

avaliação em 

futuras 

auditorias. 

de multas e 

juros. 

Cumpriment

o adequado 

das 

obrigações.   

31 2012.018.8.8 

Constatação 8/ 

Recomendação 8: Que se 

observe o “Ateste” no 

documento comprobatório 

Não houve 

observância quanto à 

presença do 

“ATESTO” durante a 

Depacho de nº  

0599596 - A 

equipe do 

financeiro fora 

2012.018.8.8/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Cumpriment

o do inciso 

III, §1º do 

art. 63 da Lei 

2017  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

da despesa para fins de 

liquidação 

liquidação dos 

boletos, pertencentes 

ao Movimento Diário 

do dia 07/05/2012, 

relativos aos 

fornecedores listados 

abaixo, embora tenha 

havido a sua inserção 

no Sistema. Situação 

em desacordo com os 

art. 73 e 74 da Lei 

8.666/93. 

orientada quanto 

a observação da 

análise 

documental e 

efetivação da 

liquidação e 

pagamento 

conforme 

orienta a norma, 

assim como 

orienta os 

Campi 

executores são 

treinados e 

orientados a 

procederem da 

mesma forma. 

Haja vista, que 

o sistema da 

execução 

financeira 

(SIAFI), solicita 

essa informação 

de forma 

obrigatória. A 

criação de 

manual de 

procedimento 

para a execução 

dos fatos 

administrativos/

financeiros  

formalizará a 

orientação. 

Evidência o 

próprio Sistema 

SIAFI - campo 

de ateste. Diante 

da manifestação 

do gestor, 

consideramos 

atendida a 

recomendação 

devido a 

obrigatoriedade 

de 

preenchimento 

Internos 4.320/64, 

identificando 

devidamente 

a quem se 

deve pagar a 

importância 

para 

extinguir a 

obrigação. 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

do campo no 

sistema SIAFI. 

Diante da 

manifestação do 

gestor, 

consideramos 

atendida a 

recomendação 

devido a 

obrigatoriedade 

de 

preenchimento 

do campo no 

sistema SIAFI. 

 

 

32 2012.018.9.9 

Constatação 9/ 

Recomendação 9: Que se 

confronte o cadastro 

nacional de pessoa jurídica 

- CNPJ ou cadastro de 

pessoa física – CPF do 

documento de despesa a 

ser liquidado com o da 

Nota de Empenho anexada 

à mesma 

Divergência entre o 

Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - 

CNPJ da nota de 

empenho de nº. 

2012NE000024(Dep

artamento Estadual 

de Trânsito) e o do 

credor da despesa 

liquidada 

(Seguradora Líder)no 

Movimento Diário do 

dia 07/05/2012. 

Depacho de nº  

0599596 - A 

equipe do 

financeiro fora 

orientada quanto 

a observação da 

análise 

documental e 

efetivação da 

liquidação e 

pagamento 

conforme 

orienta a norma. 

Na época houve 

divergência de 

entendimento 

quanto ao órgão 

arrecadador da 

despesa de 

seguro DPVAT, 

haja vista a 

gestão do 

recurso, ser 

realizada por 

uma sociedade 

de economia 

mista de capital 

fechado 

autorizada pela 

portaria SUSEP 

2797/2007(segu

2012.018.9.9/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Cumpriment

o do inciso 

III, §1º do 

art. 63 da Lei 

4.320/64, 

identificando 

devidamente 

a quem se 

deve pagar a 

importância 

para 

extinguir a 

obrigação. 

Cumpriment

o adequado 

das 

obrigações. 

2017  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

radora líder 

DPVAT), a qual 

realiza o repasse 

obrigatório (50 

por cento) a 

união (SUS e 

DENATRAN), 

conforme 

relatório de 

administração 

publicado no 

jornal valor 

econômico, pag 

17 em 26/02/16. 

33 2012.018.13.13 

Constatação 13/ 

Recomendação 13: Que se 

informe, adequadamente, 

no campo observação das 

Notas de Sistema e Ordens 

Bancárias, a síntese do 

produto ou serviço. 

Insuficiência no 

“campo observação” 

das Notas de Sistema 

- NS e Ordens 

Bancárias – OB, 

como por exemplo, 

da NS002582 e da 

OB801532, não 

contendo esse campo 

as informações 

necessárias à 

completa 

identificação do 

fato/ato contábil 

registrado, 

principalmente, as 

que são 

imprescindíveis à 

completa conferência 

da operação. 

Segundo o Tutorial 

sobre Conformidade 

de Gestão, elaborado 

pelo Tribunal de 

Contas da União - 

TCU, 

Depacho de nº  

0599596 - A 

equipe do 

financeiro fora 

orientada quanto 

a observação 

mínima a conter 

na liquidação do 

documento 

comprobatório 

da despesa no 

SIAFI para a 

compreensão do 

fato 

administrativo/fi

nanceiro pelo 

usuário. A 

criação de 

manual de 

procedimento 

para a execução 

dos fatos 

administrativos/

financeiros  

formalizará a 

orientação, bem 

como a 

observação das 

informações 

imprescindíveis 

a conter no 

histórico do 

documento 

2012.018.13.13/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Cumpriment

o do inciso I, 

§1º do art. 63 

da Lei 

4.320/64, 

identificando 

devidamente 

o que se deve 

pagar . 

Cumpriment

o adequado 

das 

obrigações. 

2017  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

extraído do 

SIAFI. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento : 

Nota de 

Pagamento de nº 

24 , Sistema 

SIAFI - 2018,  

evidencia o 

informe 

adequado da 

síntese do 

produto ou 

serviço nos 

processos de 

liquidação e 

pagamentos de 

despesas. 

 

 

 

34 2012.021.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

observe o princípio básico 

de controle Interno de 

“Segregação de Função” 

quando da liquidação e 

pagamento das despesas; 

Não houve 

observância ao 

princípio básico de 

Controle Interno 

“Segregação de 

Função”, tendo em 

vista que não poderá 

o mesmo servidor ser 

responsável pela 

liquidação e o 

pagamento de uma 

despesa, a exemplo 

da situação exposta, 

citam-se os registros 

das Notas de Sistema 

de nº. 000279, 

000302, Ordem 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus vem 

adotando a 

pratica 

recomendada, 

no entanto, em 

razão do 

quantitativo de 

pessoal, em 

determinadas 

ocasiões esta 

segregação não 

pode ser 

observada 

.Encontramos 

respaldo a essa 

2012.021.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Observância 

ao princípio 

de 

Segregação 

de Função, 

nos processos 

de liquidação 

e pagamento 

de despesas 

no Sistema 

SIAFI, 

viabiliza o 

controle das 

etapas do 

processo por 

pessoas ou 

setores 

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Bancária de nº. 

800345 e DF800132. 

Situação em 

desacordo com o 

previsto na Seção 

VIII, inciso IV da IN 

SFC 01/2001. 

exceção na IN 

nº 04 de 

10/05/2000 no 

artigo 3º 

paragrafo 2º . 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

Evidênciass 

registradas nas 

NP de nº 21 emº  

67,conforme 

Sistema SIAFI. 

distintos,  

impedindo 

que a mesma 

pessoa seja 

responsável 

por mais de 

uma 

atividade 

sensível ao 

mesmo 

tempo 

(Acordão 

2829/2015-

Plenário). 

Erros e 

desvios de 

finalidade 

podem ser 

evitados. 

35 2012.021.2.2 

Constatação 2/ 

Recomendação 2: Que se 

considere, como 

competência do fato 

gerador da contribuição 

para o INSS, a data de 

emissão do documento 

fiscal e se registre, no 

campo vencimento, a data 

limite 

(Dia 20) do mês 

subsequente. 

Incorreto registro da 

competência e do 

vencimento do fato 

gerador da retenção 

de INSS, observado, 

por exemplo, no 

documento SIAFI de 

nº 2012NP000126, 

relativo à Nota Fiscal 

Fatura de nº. 074358 

do fornecedor 

Elevadores Otis Ltda, 

emitida em 

03/02/2012, cuja 

competência do 

documento de nº. 

2012GP800060 foi 

considerada como 

mar/2012, estando 

em desacordo com o 

art. 130 da IN 

RFB/2009. 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus vem 

adotando a 

pratica 

recomendada, e 

diante dos 

atrasos nos 

repasses de 

recursos 

financeiros, 

passou-se a 

adotar o uso do 

recurso 1 para – 

com cota do 

orçamento ou 

recurso tipo 2 – 

com limite de 

RAP para a 

situação de 

pagamento do 

tributo sem 

recurso 

suficiente na 

conta de limite 

de saque recurso 

2012.021.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos. 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Recolhiment

o de tributo 

dentro do 

prazo legal, 

evitando-se a 

cobrança de 

multa e juros. 

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

tipo 3. Sendo 

necessário 

estabelecer 

Rotinas para 

quando não há 

recursos 

suficiente para o 

pagamento do 

principal na 

mesma data do 

recolhimentos 

dos tributos em 

virtude das 

obrigações 

acessórias 

decorrente. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

Nota de 

Pagamento de nº 

67 , Sistema 

SIAFI - 2018,  

evidencia a 

observância à 

competência do 

fato  gerador da 

contribuição do 

INSS nos 

processos de 

liquidação e 

pagamentos de 

despesas. 

 

 

36 2012.021.3.3 

Constatação 3/ 

Recomendação 3: Que se 

considere, como 

competência do fato 

Incorreto registro da 

competência e do 

vencimento do fato 

gerador da retenção 

Despacho de nº 
0589949 - 

Considerando 

consulta da 

2012.021.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Recolhiment

o de tributo 

dentro do 

prazo legal, 

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

gerador do imposto sobre a 

prestação de serviços, a 

data de emissão do 

documento fiscal e se 

registre, no campo 

vencimento, a data limite 

(Dia 5) do mês 

subsequente (Calendário 

Fiscal – 

Salvador) 

do ISS, observado, 

por exemplo, no 

documento SIAFI de 

nº 2012NP000126, 

relativo à Nota Fiscal 

Fatura de nº. 074358 

do fornecedor 

Elevadores Otis Ltda, 

emitida em 

03/02/2012, cuja 

competência e 

vencimento da 

DR800051 foram 

considerados, 

respectivamente, 

como mar/2012 e 

02/03/12, estando em 

desacordo com o arts. 

10 e 12, do Decreto 

Municipal de nº 

17.671, de 

11/09/2007 

DGCOF 

(Reitoria do 

IFBA) à SEFAZ 

Salvador, 

Processo n° 

98433/2014, 

anexo, o prazo 

de pagamento 

do ISS para 

Órgãos 

Públicos, 

classificados 

como autarquia, 

será considerado 

a data do 

pagamento do 

serviço.  

Internos evitando-se a 

cobrança de 

multa e juros. 

37 2012.021.5.5 

Constatação 5/ 

Recomendação 5: Que se 

observe o prazo contratual, 

relativo ao 

vencimento, de todas as 

aquisições e prestações de 

serviços, 

independentemente, do 

caráter continuado dos 

contratos. 

Não foram 

cumpridos os 

preceitos 

estabelecidos no art. 

5º, “caput” e § 3º da 

Lei 8.666/93, quando 

do pagamento das 

notas fiscais 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus está 

seguindo a IN 

n° 2/2016, que 

dispõe sobre a 

observância da 

ordem 

cronológica de 

pagamento das 

obrigações 

relativas ao 

fornecimento de 

bens, locações, 

realização de 

obras e 

prestação de 

serviços. 

Considerando a 

manifestação do 

gestor, 

entendemos que 

o processo de 

pagamento em 

dia dos 

2012.021.5.5/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Realização 

do processo 

de 

pagamento 

dentro do 

prazo legal e  

em estrita 

ordem 

cronológica 

das datas de 

suas 

exigibilidade

s, evitando-se 

o pagamento 

de multas e 

juros. 

Cumpriment

o adequado 

das 

obrigações.   

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

fornecedores 

também 

depende de 

disponibilidade 

de recursos, de 

outros setores, 

bem como dos 

próprios 

fornecedores 

quando da 

apresentação 

das notas 

fiscais. Portanto, 

consideramos 

atendida a 

recomendação, 

sendo que esta 

poderá ser 

objeto de 

avaliação em 

futuras 

auditorias. 

Considerando a 

manifestação do 

gestor, 

entendemos que 

o processo de 

pagamento em 

dia dos 

fornecedores 

também 

depende de 

disponibilidade 

de recursos, de 

outros setores, 

bem como dos 

próprios 

fornecedores 

quando da 

apresentação 

das notas 

fiscais. Portanto, 

consideramos 

atendida a 

recomendação, 

sendo que esta 

poderá ser 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

objeto de 

avaliação em 

futuras 

auditorias. 

34 2012.021.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

observe o princípio básico 

de controle Interno de 

“Segregação de Função” 

quando da liquidação e 

pagamento das despesas; 

Não houve 

observância ao 

princípio básico de 

Controle Interno 

“Segregação de 

Função”, tendo em 

vista que não poderá 

o mesmo servidor ser 

responsável pela 

liquidação e o 

pagamento de uma 

despesa, a exemplo 

da situação exposta, 

citam-se os registros 

das Notas de Sistema 

de nº. 000279, 

000302, Ordem 

Bancária de nº. 

800345 e DF800132. 

Situação em 

desacordo com o 

previsto na Seção 

VIII, inciso IV da IN 

SFC 01/2001. 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus vem 

adotando a 

pratica 

recomendada, 

no entanto, em 

razão do 

quantitativo de 

pessoal, em 

determinadas 

ocasiões esta 

segregação não 

pode ser 

observada 

.Encontramos 

respaldo a essa 

exceção na IN 

nº 04 de 

10/05/2000 no 

artigo 3º 

paragrafo 2º . 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

Evidênciass 

registradas nas 

NP de nº 21 emº  

67,conforme 

Sistema SIAFI. 

2012.021.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos. 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Observância 

ao princípio 

de 

Segregação 

de Função, 

nos processos 

de liquidação 

e pagamento 

de despesas 

no Sistema 

SIAFI, 

viabiliza o 

controle das 

etapas do 

processo por 

pessoas ou 

setores 

distintos,  

impedindo 

que a mesma 

pessoa seja 

responsável 

por mais de 

uma 

atividade 

sensível ao 

mesmo 

tempo 

(Acordão 

2829/2015-

Plenário). 

Erros e 

desvios de 

finalidade 

podem ser 

evitados. 

2017  AUDIN 151704 

35 2012.021.2.2 

Constatação 2/ 

Recomendação 2: Que se 

considere, como 

competência do fato 

gerador da contribuição 

Incorreto registro da 

competência e do 

vencimento do fato 

gerador da retenção 

de INSS, observado, 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus vem 

adotando a 

pratica 

2012.021.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos. 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Recolhiment

o de tributo 

dentro do 

prazo legal, 

evitando-se a 

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

para o INSS, a data de 

emissão do documento 

fiscal e se registre, no 

campo vencimento, a data 

limite 

(Dia 20) do mês 

subsequente. 

por exemplo, no 

documento SIAFI de 

nº 2012NP000126, 

relativo à Nota Fiscal 

Fatura de nº. 074358 

do fornecedor 

Elevadores Otis Ltda, 

emitida em 

03/02/2012, cuja 

competência do 

documento de nº. 

2012GP800060 foi 

considerada como 

mar/2012, estando 

em desacordo com o 

art. 130 da IN 

RFB/2009. 

recomendada, e 

diante dos 

atrasos nos 

repasses de 

recursos 

financeiros, 

passou-se a 

adotar o uso do 

recurso 1 para – 

com cota do 

orçamento ou 

recurso tipo 2 – 

com limite de 

RAP para a 

situação de 

pagamento do 

tributo sem 

recurso 

suficiente na 

conta de limite 

de saque recurso 

tipo 3. Sendo 

necessário 

estabelecer 

Rotinas para 

quando não há 

recursos 

suficiente para o 

pagamento do 

principal na 

mesma data do 

recolhimentos 

dos tributos em 

virtude das 

obrigações 

acessórias 

decorrente. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

cobrança de 

multa e juros. 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

atendimento: 

Nota de 

Pagamento de nº 

67 , Sistema 

SIAFI - 2018,  

evidencia a 

observância à 

competência do 

fato  gerador da 

contribuição do 

INSS nos 

processos de 

liquidação e 

pagamentos de 

despesas. 

36 2012.021.3.3 

Constatação 3/ 

Recomendação 3: Que se 

considere, como 

competência do fato 

gerador do imposto sobre a 

prestação de serviços, a 

data de emissão do 

documento fiscal e se 

registre, no campo 

vencimento, a data limite 

(Dia 5) do mês 

subsequente (Calendário 

Fiscal – 

Salvador) 

Incorreto registro da 

competência e do 

vencimento do fato 

gerador da retenção 

do ISS, observado, 

por exemplo, no 

documento SIAFI de 

nº 2012NP000126, 

relativo à Nota Fiscal 

Fatura de nº. 074358 

do fornecedor 

Elevadores Otis Ltda, 

emitida em 

03/02/2012, cuja 

competência e 

vencimento da 

DR800051 foram 

considerados, 

respectivamente, 

como mar/2012 e 

02/03/12, estando em 

desacordo com o arts. 

10 e 12, do Decreto 

Municipal de nº 

17.671, de 

11/09/2007 

Despacho de nº 

0589949 - 

Considerando 

consulta da 

DGCOF 

(Reitoria do 

IFBA) à SEFAZ 

Salvador, 

Processo n° 

98433/2014, 

anexo, o prazo 

de pagamento 

do ISS para 

Órgãos 

Públicos, 

classificados 

como autarquia, 

será considerado 

a data do 

pagamento do 

serviço.  

2012.021.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Recolhiment

o de tributo 

dentro do 

prazo legal, 

evitando-se a 

cobrança de 

multa e juros. 

2017  AUDIN 151704 

37 2012.021.5.5 

Constatação 5/ 

Recomendação 5: Que se 

observe o prazo contratual, 

relativo ao 

vencimento, de todas as 

aquisições e prestações de 

Não foram 

cumpridos os 

preceitos 

estabelecidos no art. 

5º, “caput” e § 3º da 

Lei 8.666/93, quando 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus está 

seguindo a IN 

n° 2/2016, que 

dispõe sobre a 

2012.021.5.5/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Realização 

do processo 

de 

pagamento 

dentro do 

prazo legal e  

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

serviços, 

independentemente, do 

caráter continuado dos 

contratos. 

do pagamento das 

notas fiscais 

observância da 

ordem 

cronológica de 

pagamento das 

obrigações 

relativas ao 

fornecimento de 

bens, locações, 

realização de 

obras e 

prestação de 

serviços. 

Considerando a 

manifestação do 

gestor, 

entendemos que 

o processo de 

pagamento em 

dia dos 

fornecedores 

também 

depende de 

disponibilidade 

de recursos, de 

outros setores, 

bem como dos 

próprios 

fornecedores 

quando da 

apresentação 

das notas 

fiscais. Portanto, 

consideramos 

atendida a 

recomendação, 

sendo que esta 

poderá ser 

objeto de 

avaliação em 

futuras 

auditorias. 

Considerando a 

manifestação do 

gestor, 

entendemos que 

o processo de 

pagamento em 

em estrita 

ordem 

cronológica 

das datas de 

suas 

exigibilidade

s, evitando-se 

o pagamento 

de multas e 

juros. 

Cumpriment

o adequado 

das 

obrigações.   
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

dia dos 

fornecedores 

também 

depende de 

disponibilidade 

de recursos, de 

outros setores, 

bem como dos 

próprios 

fornecedores 

quando da 

apresentação 

das notas 

fiscais. Portanto, 

consideramos 

atendida a 

recomendação, 

sendo que esta 

poderá ser 

objeto de 

avaliação em 

futuras 

auditorias. 

 

38 2012.021.6.6 

Constatação 6/ 

Recomendação 6:  Que se 

observe o “Ateste” no 

documento comprobatório 

dadespesa para fins de 

liquidação. 

Não houve 

observância quanto à 

presença do 

“ATESTO” durante a 

liquidação dos 

boletos, pertencentes 

ao Movimento Diário 

do dia 07/05/2012, 

relativos aos 

fornecedores listados 

abaixo, embora tenha 

havido a sua inserção 

no Sistema. Situação 

em desacordo com os 

art. 73 e 74 da Lei 

8.666/93. 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus vem 

adotando a 

pratica 

recomendada, 

exceto nos casos 

previstos: no 

Manual Siafi 

Macrofunção 

02.12.13 item 

2.6.5.5 - De 

maneira 

excepcional, 

para não 

dificultar a 

execução dos 

pagamentos, é 

aceitável a 

emissão, sempre 

justificada, de 

empenhos que 

tenham como 

2012.021.6.6/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o do inciso 

III, §1º do 

art. 63 da Lei 

4.320/64, 

identificando 

devidamente 

a quem se 

deve pagar a 

importância 

para 

extinguir a 

obrigação. 

Cumpriment

o adequado 

das 

obrigações. 

2018  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

beneficiários 

uma unidade 

gestora do 

SIAFI, desde 

que haja 

viabilidade 

operacional. 

Esse 

procedimento 

deverá ser 

adotado apenas 

quando não se 

tratar de 

processos 

licitatórios e de 

contratações. 

Além disso, os 

pagamentos 

devem referir-se 

a despesas cujos 

valores das 

mercadorias ou 

serviços, 

quando 

individualizados

, sejam 

considerados de 

pequeno vulto, 

como diárias, 

bolsas e 

suprimento de 

fundos. A 

informação 

individualizada 

deve estar 

detalhada em 

sistema 

estruturante ou 

corporativo, de 

forma que 

permita o 

controle fora do 

SIAFI, como 

amparo para 

controle, 

transparência e 

prestação de 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

contas. 

39 2012.021.7.7 

Constatação 7/ 

Recomendação 7:  Que se 

confronte o cadastro 

nacional de pessoa jurídica 

- CNPJ ou cadastro de 

pessoa física – CPF do 

documento de despesa a 

ser liquidado com o da 

Nota de Empenho anexada 

à mesma. 

Divergência entre o 

Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - 

CNPJ da nota de 

empenho de nº. 

2012NE800106(Dep

artamento Estadual 

de Trânsito) e o do 

credor da despesa 

liquidada 

(Seguradora Líder) 

no Movimento Diário 

do dia 07/05/2012. 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus vem 

adotando a 

pratica 

recomendada, 

exceto nos casos 

previstos: no 

Manual Siafi 

Macrofunção 

02.12.13 item 

2.6.5.5 - De 

maneira 

excepcional, 

para não 

dificultar a 

execução dos 

pagamentos, é 

aceitável a 

emissão, sempre 

justificada, de 

empenhos que 

tenham como 

beneficiários 

uma unidade 

gestora do 

SIAFI, desde 

que haja 

viabilidade 

operacional. 

Esse 

procedimento 

deverá ser 

adotado apenas 

quando não se 

tratar de 

processos 

licitatórios e de 

contratações. 

Além disso, os 

pagamentos 

devem referir-se 

a despesas cujos 

valores das 

mercadorias ou 

serviços, 

2012.021.7.7/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos. 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Cumpriment

o do inciso 

III, §1º do 

art. 63 da Lei 

4.320/64, 

identificando 

devidamente 

a quem se 

deve pagar a 

importância 

para 

extinguir a 

obrigação. 

Cumpriment

o adequado 

das 

obrigações. 

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

quando 

individualizados

, sejam 

considerados de 

pequeno vulto, 

como diárias, 

bolsas e 

suprimento de 

fundos. A 

informação 

individualizada 

deve estar 

detalhada em 

sistema 

estruturante ou 

corporativo, de 

forma que 

permita o 

controle fora do 

SIAFI, como 

amparo para 

controle, 

transparência e 

prestação de 

contas. Diante 

do exposto pelo 

gestor e sendo o 

achado uma 

situação 

pontual, 

consideramos 

atendida a 

recomendação. 

40 2012.021.8.8 

Constatação 8/ 

Recomendação 8: Que se 

observe o “Ateste devido” 

no documento 

comprobatório da despesa 

Ausência de 

“ATESTE 

DEVIDO”, pois não 

houve a identificação 

do servidor 

responsável por 

atestar as Faturas 

discriminadas no 

quadro abaixo. 

Despacho de nº 

0589949 -   O 

Campus vem 

adotando a 

pratica 

recomendada, 

de observação 

do “Ateste 

devido” no 

documento 

comprobatório 

da despesa vem 

sendo 

observado. Sem 

2012.021.8.8/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Cumpriment

o do inciso 

III, §2º do 

art. 63 da Lei 

4.320/64, 

identificando 

devidamente 

o responsável 

pelo 

recebimento 

de material 

ou da 

prestação 

efetiva do 

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

registros 

recentes da 

conformidade 

contábil do 

Campus, que 

atestem o 

contrário. 

Diante da 

manifestação do 

gestor, 

consideramos 

atendida a 

recomendação 

devido a 

obrigatoriedade 

de 

preenchimento 

do campo no 

sistema SIAFI. 

serviço.  

41 2012.021.9.9 

Constatação 9/ 

Recomendação 9:  Que se 

atente quanto à assinatura 

do representante legal da 

empresa na Declaração de 

Optante pelo Simples 

Nacional 

Falha na admissão de 

declaração de 

empresa optante pelo 

Simples Nacional, 

quando da liquidação 

da Nota Fiscal d.e 

nº569, do fornecedor 

Geocenter Com. De 

Equipamentos, 

pertencente ao 

Movimento Diário do 

dia 02/03/12 e 

identificada no SIAFI 

pelo nº 

2012NP000140. 

Despacho de nº 

0589949 - O 

campus tem 

adotado a 

pratica da 

consulta ao 

Portal do 

Simples 

Nacional, 

conforme 

permite a IN 

1.234/2012 

RFB, em seu 

art. 6°, §4°: 

“Alternativame

nte à 

declaração de 

que trata o 

caput, a fonte 

pagadora 

poderá verificar 

a permanência 

do contratado 

no Simples 

Nacional 

mediante 

consulta ao 

Portal do 

2012.021.9.9/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Adequado 

processo de 

liquidação da 

despesa. 

Cumpriment

o legal de 

obrigações 

relativas à 

retenção ou  

não de 

tributos. 

Utilização de 

documentaçã

o válida. 

2018  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Simples 

Nacional e 

anexar cópia da 

consulta ao 

contrato ou 

documentação 

que deu origem 

ao pagamento, 

sem prejuízo do 

contratado 

informar 

imediatamente 

ao contratante 

qualquer 

alteração da 

sua 

permanência no 

Simples 

Nacional.” 

Legislação 

anexa. Diante 

do exposto pelo 

gestor, 

entendemos que 

a recomendação  

fora atendida: 

Indicação da a 

IN 1.234/2012 

RFB, em seu 

art. 6°, §4°. 

42 2012.021.10.10 

Constatação 10/ 

Recomendação 10:  Que se 

informe, adequadamente, 

no campo observação das 

Notas de Sistema e Ordens 

Bancárias, a síntese do 

produto ou serviço. 

Insuficiência no 

“campo observação” 

das Notas de Sistema 

- NS e Ordens 

Bancárias – OB, 

como por exemplo, 

da NS000338 e da 

OB800557, não 

contendo esse campo 

as informações 

necessárias à 

completa 

identificação do 

fato/ato contábil 

registrado, 

principalmente, as 

que são 

Despacho de nº 

0589949 - 

Campus tem 

adotado a 

pratica 

recomendada, 

conforme pode 

ser observado 

nas notas de 

sistemas atuais. 

Sem registros 

recentes da 

conformidade 

contábil do 

Campus, que 

atestem o 

contrário. 

2012.021.10.10/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Cumpriment

o do inciso I, 

§1º do art. 63 

da Lei 

4.320/64, 

identificando 

devidamente 

o que se deve 

pagar . 

Cumpriment

o adequado 

das 

obrigações. 

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

imprescindíveis à 

completa conferência 

da operação. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

Nota de 

Pagamento de nº 

67 , Sistema 

SIAFI - 2018,  

evidencia o 

informe 

adequado da 

síntese do 

produto ou 

serviço nos 

processos de 

liquidação e 

pagamentos de 

despesas. 

43 2012.023.3.3 

Constatação 3/ 

Recomendação 3:  Que se 

apliquem as devidas 

restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 

Inobservância quanto 

à aplicação das 

restrições de 

Conformidade 

Contábil. 

Depacho 

DGCOF.DECO

NT.REI de nº  

0597801   - A 

Restrição 961 

(falta de 

atualização do 

rol de 

responsável) foi 

excluída da 

relação de 

2012.023.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e Contábil , 

ou seja, 

garantir que 

as 

informações 

apresentadas, 

em seus 

aspectos 

2017  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

restrição 

contábil no 

SIAFI por se 

compreender 

não ser de 

competência da 

setorial de 

contabilidade 

essa avaliação, 

do ponto de 

vista da técnica 

contábil. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento:Co

nformidade 

Contábil de UG 

em Abril/2017 

com 

aplicabilidade 

de restrição: 315 

- Falta / 

Restrição 

Conform. 

Registro de 

Gestão e 642 - 

Falta/ Evolução 

Incompatível 

Dep. At. 

Imobilizado 

 

relevantes, 

sejam 

verdadeiras e 

confiáveis 

nas 

demonstraçõ

es contábeis. 

44 2012.023.5.5 

Constatação 5/ 

Recomendação 5:   Que se 

regularizem as restrições 

contábeis dentro do prazo 

legal. 

Atraso na 

regularização de 

inconsistência, na 

conta contábil de nº 

19321.05.01(DARF a 

emitir), pendente no 

valor de R$ 601,33 

(seiscentos e um reais 

Depacho 

DGCOF.DECO

NT.REI de nº  

0597801  -  Em 

2012 houve a 

implantação do 

Novo CPR 

(versãoWEB). 

2012.023.5.5/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Recolhiment

o de tributo 

dentro do 

prazo legal, 

evitando-se a 

cobrança de 

multa e juros. 

2012  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

e trinta e três 

centavos), referente à 

Nota de Sistema de 

nº 2012NS000448, 

emitida em 

06/02/2012 e relativa 

ao fornecedor 

COELBA 

(2012NP000097). 

A instabilidade 

do novo sistema 

gerou diversos 

problemas no 

período. E tão 

logo tínhamos 

conhecimento 

das 

inconsistências, 

apontávamos a 

nossa setorial de 

contabilidade 

para orientação 

quanto ao 

procedimento de 

regularização, 

conforme e-mail 

em 

anexo0597817. 

Evidências 

encaminhadas 

pelo gestor , 

através do e-

mail de nº 

0597817, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento. 

 

45 2012.024.3.3 

Constatação 3/ 

Recomendação 3:    Que se 

registre a Conformidade de 

Registro de Gestão dentro 

do prazo legal. 

Atraso no registro da 

Conformidade de 

Registro de Gestão 

do Movimento Diário 

do dia 02/03/2012. A 

Conformidade fora 

inserida no Sistema 

no dia 03/04/12, em 

desacordo com o 

previsto no art. 10, da 

IN STN nº 6, de 31 

de outubro de 2007. 

Despacho de nº 

0589949  - O 

campus tem 

adotado a 

prática 

recomendada. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam que 

as providências  

foram adotadas : 

evidênciass 

2012.024.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos. 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

2017  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

registradas no 

meses de janeiro 

e março de 2017 

,conforme 

Sistema SIAFI. 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

46 2012.024.5.5 

Constatação 5/ 

Recomendação 5: Que se 

apliquem as devidas 

restrições relativas 

àConformidade de 

Registro de Gestão. 

Inobservância quanto 

à aplicação das 

restrições de 

Conformidade de 

Registro de Gestão 

nos Movimentos 

Diários. 

Despacho de nº 

0589949 - Não 

são aplicadas as 

restrições 

relativas à 

Conformidade 

de Gestão, pois, 

as ocorrências 

são sanadas em 

tempo hábil, não 

necessitando 

aplicar as 

restrições. 

Diante do 

exposto pelo 

gestor, 

entendemos que 

a recomendação 

fora atendida. 

2012.024.5.5/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

2017  AUDIN 151704 

47 2012.025.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

atualize o Rol de 

Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente 

Responsável”, incluindo-se 

o agente responsável pela 

Conformidade de Registro 

Inexistência de 

cadastro do 

responsável 

designado para a 

função de registro da 

Conformidade de 

Registro de Gestão 

no módulo 

 Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

2012.025.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

2018  AUDIN 151697 
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Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

de Gestão no SIAFI “Responsáveis 

vinculados a UJ - 

RESP” no sistema 

SIAFI. 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

UG em  

14/06/2018 

evidencia 

atualização do 

cadastro no 

SIAFI. 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

48 2012.025.3.3 

Constatação 3/ 

Recomendação 3:Que se 

apliquem as devidas 

restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 

Inobservância quanto 

à aplicação das 

restrições de 

Conformidade 

Contábil. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

Conformidade 

Contábil em  

14/06/2018 

evidencia 

aplicação de 

restrição 

contábil no 

SIAFI. 

2012.025.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e Contábil , 

ou seja, 

garantir que 

as 

informações 

apresentadas, 

em seus 

aspectos 

relevantes, 

sejam 

verdadeiras e 

confiáveis 

nas 

demonstraçõ

es contábeis. 

2018  AUDIN 151697 

49 2012.027.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

atualize o Rol de 

Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente 

Responsável”, incluindo-se 

o agente responsável pela 

Conformidade de Registro 

Inexistência de 

cadastro do 

responsável 

designado para a 

função de registro da 

Conformidade de 

Registro de Gestão 

no módulo 

Despacho de nº 

0606314 - O 

responsável pela 

conformidade 

de gestão está 

atualizada no 

SIAFI. 

Evidências 

2012.027.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

2018  AUDIN 151701 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

de Gestão no 

SIAFI. 

“Responsáveis 

vinculados a UJ - 

RESP” no sistema 

SIAFI. 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

UG em  

11/05/2018 

evidencia 

atualização do 

cadastro no 

SIAFI. 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

50 2012.027.2.2 

Constatação 2/ 

Recomendação 2: Que se 

atualize o Rol de 

Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente 

Responsável”, incluindo-se 

o agente responsável pela 

Conformidade Contábil no 

SIAFI. 

Inexistência de 

cadastro da 

Contadora designada 

para a função de 

registro da 

Conformidade 

Contábil no módulo 

“Responsáveis 

vinculados a UJ - 

RESP” no sistema 

SIAFI. 

Despacho de nº 

0606314 - A 

indicação do 

contador 

responsável está 

atualizada no 

SIAFI. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

UG em 

11/05/2018 

evidencia 

atualização do 

cadastro no 

SIAFI. 

2012.027.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e Contábil , 

ou seja, 

garantir que 

as 

informações 

apresentadas, 

em seus 

aspectos 

relevantes, 

sejam 

verdadeiras e 

confiáveis 

nas 

demonstraçõ

es contábeis. 

2018  AUDIN 151701 

51 2012.027.3.3 

Constatação 3/ 

Recomendação 3: Que se 

apliquem as devidas 

Inobservância quanto 

à aplicação das 

restrições de 

Despacho de nº 

0606314 - A 

conformidade 

2012.027.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

2018  AUDIN 151701 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 

Conformidade 

Contábil. 

contábil está 

sendo realizada 

com a aplicação 

das devidas 

restrições. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

Conformidade 

Contábil  em 

14/05/2018 

evidencia 

aplicação de 

restrição 

contábil quando 

pertinente. 

Processos 

Internos 

Operacional e Contábil , 

ou seja, 

garantir que 

as 

informações 

apresentadas, 

em seus 

aspectos 

relevantes, 

sejam 

verdadeiras e 

confiáveis 

nas 

demonstraçõ

es contábeis. 

52 2012.030.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

atualize o cadastro do 

agente responsável pela 

Conformidade de Registro 

de Gestão com as devidas 

naturezas de 

responsabilidade 

Inexistência da 

natureza 110 – 

Responsável pela 

Conformidade de 

Registro de Gestão, 

no cadastro do 

Dirigente do 

Campus, designado 

para o registro da 

Conformidade de 

Gestão no sistema 

SIAFI. 

Despacho DG. 

Eunápolis nº 

0552751 - Na 

oportunidade 

informamos que 

o cadastro dos 

agentes 

responsáveis 

(CONAGENTE

) se encontra 

devidamente 

atualizado com 

as portarias 

emitidas tanto 

dos 

responsáveis por 

setores quanto 

por gestores e 

fiscais de 

contratos 

conforme 

documento 

2012.030.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

2018  AUDIN 151700 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

anexo. (Anexo 

03). Evidências 

encaminhadas 

pelo gestor , 

através do 

Despacho DG. 

Eunápolis nº 

0552751, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento. 

(Tela consulta 

Agente 

Responsável do 

SIAFI em 

23/03/2018). 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

53 2012.030.2.2 

Constatação 2/ 

Recomendação 2:Que se 

registre a Conformidade de 

Registro de Gestão dentro 

do prazo legal 

Falta de registro da 

Conformidade de 

Registro de Gestão 

no Movimento Diário 

do dia 12/03/2012, 

em desacordo com o 

previsto no art. 10, da 

IN STN nº 6, de 31 

de outubro de 2007. 

Despacho DG. 

Eunápolis nº 

0552751 - 

Acatou-se a 

recomendação e 

já está sendo 

aplicado 

mecanismo de 

procedimento 

administrativo. 

Desse modo 

verificou-se que 

no exercício de 

2018 até a 

presente data da 

resposta 

somente dois 

dias ficaram 

sem 

conformidade 

de Registro de 

Gestão no 

Sistema, mas 

em tempo 

informamos que 

a documentação 

foi conferida e 

atestada 

2012.030.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

2018  AUDIN 151700 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

documentalment

e. (Anexo 04) 

Evidências 

encaminhadas 

pelo gestor , 

através do 

Despacho DG. 

Eunápolis nº 

0552751, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela consulta 

Conformidade 

de Gestão em 

23/03/2018 

(Jan/Fev/Mar-

2018). 

54 2012.031.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

atualize o cadastro do 

agente responsável pela 

Conformidade de Registro 

de Gestão com as devidas 

naturezas 

de responsabilidade. 

Inexistência da 

natureza 110 – 

Responsável pela 

Conformidade de 

Registro de Gestão, 

no cadastro do 

Dirigente da 

Instituição, 

designado para o 

registro da 

Conformidade de 

Gestão no sistema 

SIAFI. 

OFÍCIO Nº 

005/2018/2018/

GAB.PSG - 

Informo que 

desde 09/2016 o 

Campus Porto 

Seguro não tem 

em seu quadro 

se servidores 

um contador. 

Algumas 

atividades 

específicas 

dessa função 

são resolvidas 

no setor de 

contabilidade da 

Reitoria em 

Salvador. Segue 

anexo cópia da 

lista extraída do 

SIAFI2018 com 

os nomes dos 

servidores 

usuários da UG 

158408. 

2012.031.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

2018  AUDIN 151702 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

(ANEXO VI) 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela SIAFI 

Administra 

Usuário - 

06/02/2018 e   

Tela Consulta 

Agente 

Responsável - 

Natureza 110 

incluída no 

cadastro do 

Ordenador de 

Despesas.  

as operações. 

55 2012.032.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

atualize o Rol de 

Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente 

Responsável”, incluindo-se 

o agente responsável pela 

Conformidade Contábil no 

SIAFI 

Inexistência de 

cadastro da 

Contadora designada 

para a função de 

registro da 

Conformidade 

Contábil no módulo 

“Responsáveis 

vinculados a UJ - 

RESP” no sistema 

SIAFI. 

MEMORAND

O Nº 

S/N/2018/DAP-

DOF.VDC - 
Em razão do 

Cadastro de 

Agente 

Responsável 

pela 

Conformidade 

de Registro de 

Gestão deste 

Campus 

encontrar-se 

atualizada, não 

houve 

necessidade de 

ação corretiva. 

Evidências 

encaminhadas 

pelo gestor , 

através do 

MEMORANDO 

2012.032.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e Contábil , 

ou seja, 

garantir que 

as 

informações 

apresentadas, 

em seus 

aspectos 

relevantes, 

sejam 

verdadeiras e 

confiáveis 

nas 

demonstraçõ

es contábeis. 

2018  AUDIN 151703 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Nº 

S/N/2018/DAP-

DOF.VDC, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento. 

 

Anexo ao 

Processo: 

Tabela de 

Administradores 

de Unidade 

Gestora - 

TABADM-UG 

56 2012.033.1.1 

Constatação 1/ 

Recomendação 1: Que se 

atualize o Rol de 

Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente 

Responsável”, incluindo-se 

o agente responsável pela 

Conformidade de Registro 

de Gestão no SIAFI 

Inexistência de 

cadastro do 

responsável 

designado para a 

função de registro da 

Conformidade de 

Registro de Gestão 

no módulo 

“Responsáveis 

vinculados a UJ - 

RESP” no sistema 

SIAFI. 

Ofício 

013/2017/GD  - 

O Rol de 

responsáveis do 

Campus 

Barreiras 

encontra-se 

atualizado. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

UG em  

14/06/2018 

evidencia 

atualização do 

cadastro no 

SIAFI. 

2012.033.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

2018  AUDIN 151698 

57 2012.033.2.2 

Constatação 2/ 

Recomendação 2: Que se 

designe outro responsável 

Incompatibilidade na 

designação da função 

ao responsável 

Ofício 

013/2017/GD - 

Por falta de 

2012.033.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

2018  AUDIN 151698 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

(substituto) pela 

Conformidade de Registro 

de Gestão 

(substituto) pelo 

registro da 

Conformidade de 

Registro de Gestão 

no módulo “Consulta 

Unidade Gestora – 

CONUG”. Situação 

contrária ao disposto 

no item 3.3 da 

Macrofunção SIAFI 

020314 – 

Conformidade de 

Registro de Gestão. 

servidor no 

DOF, não há 

substituto para 

incluir no rol de 

responsável da 

conformidade 

de registro de 

gestão. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

UG em  

14/06/2018 

evidencia 

substituição do 

agente 

responsável 

substituto pela 

Conformidade 

de Regsitro de 

Gestão  no 

SIAFI. 

Processos 

Internos 

Operacional e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

58 2012.033.3.3 

Constatação 3/ 

Recomendação 3: Que se 

apliquem as devidas 

restrições relativas à 

Conformidade Contábil 

Inobservância quanto 

à aplicação das 

restrições de 

Conformidade 

Contábil 

Ofício 

013/2017/GD - 

A conformidade 

contábil é 

registrada com 

restrição sempre 

que são 

identificadas 

irregularidades. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

2012.033.3.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e Contábil , 

ou seja, 

garantir que 

as 

informações 

apresentadas, 

em seus 

aspectos 

relevantes, 

sejam 

verdadeiras e 

confiáveis 

nas 

2018  AUDIN 151698 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

Conformidade 

Contábil em  

14/06/2018 

evidencia 

aplicação de 

restrição 

(Fevereiro/18) 

contábil  no 

SIAFI. 

demonstraçõ

es contábeis. 

59 2012.033.4.4 

Constatação 4/ 

Recomendação 4: Que se 

registre a Conformidade de 

Registro de Gestão dentro 

do prazo legal 

Ausência de registro 

da Conformidade de 

Registro de Gestão, 

no Movimento Diário 

do dia 04/04/2012, 

em desacordo com o 

previsto no art. 10, da 

IN STN nº 6, de 31 

de outubro de 2007. 

Ofício 
013/2017/GD - 

Em regra, a 

conformidade 

de registro de 

gestão ocorre 

dentro do prazo 

legal. 

Ocasionalmente, 

por não haver 

conformista 

substituto, o 

registro não é 

realizado. 

Evidências 

obtidas pela 

AUDIN , em 

consulta ao 

Sistema SIAFI, 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

tela Consulta 

UG em  

14/06/2018 

evidencia a 

ataulização do 

agente 

responsável 

substituto pela 

2012.033.4.4/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

2018  AUDIN 151698 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Conformidade 

de Regsitro de 

Gestão  no 

SIAFI. 

60 2013.001.5.1 

Constatação 5/ 

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.  

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”. 

Foi inserido em 

editais 

posteriores as 

fórmulas 

referentes aos 

índices 

concernentes à 

capacitação 

econômica dos 

licitantes, 

conforme dita a 

legislação. 

2013.001.5.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Aprimorame

nto no 

controle e 

redução de 

riscos 

2013 AUDIN 151706 

61 2013.002.1.1 

Recomendação 1: Que 

envie a esta Unidade de 

Auditoria Interna cópia das 

Notas Fiscais referentes ao 

fornecimento do objeto 

licitado nos dias 18, 19 e 

20 de abril de 2012. 

Não foi encaminhada 

a esta Unidade de 

Auditoria Interna 

cópia das notas 

fiscais referentes ao 

fornecimento do 

objeto licitado para 

atender à Jornada 

Pedagógica 2012 nos 

dias 18, 19 e 

20/04/2013, 

conforme foi 

solicitado. 

Passou a ser 

encaminhado 

para AUDIN os 

documentos 

solicitados e 

necessários para 

o decurso da 

auditoria. 

2013.002.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 

 

01/02/2020 

 

Contribuição 

no processo 

dos trabalhos 

de auditora 

2017 AUDIN 158406 

62 2013.005.3.1 

Constatação 3/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os setores 

envolvidos, quanto à 

necessidade do 

preenchimento de todos os 

campos do formulário, 

relativo à Proposta de 

Concessão do Suprimento 

de Fundos. 

Incompleto 

preenchimento do 

formulário, relativo à 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento de 

Fundos (fl.2), 

deixados sem registro 

os campos relativos 

ao: período de 

aplicação, período de 

comprovação 

Ofício 

013/2017/GD - 

O relatório de 

auditoria 

005/2013 foi 

encaminhado 

aos servidores 

do DOF para 

conhecimento. 

Ressaltamos que 

esta unidade 

gestora não abre 

2013.005.3.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

formalização 

da Proposta 

de Concessão 

do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017  AUDIN 151698 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

(Suprido) e data final 

da prestação de 

contas. Procedimento 

em desacordo com o 

estabelecido nos itens 

5.17 e 5.2 da 

Macrofunção Siafi – 

021121 - Suprimento 

de Fundos: 

processo de 

suprimento de 

fundos desde o 

exercício de 

2014. Diante do 

exposto pelo 

gestor , 

consideramos 

atendida a 

recomendação. 

63 2013.005.5.1 

Constatação 5/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os Supridos, quanto 

à solicitação, junto ao 

fornecedor, da declaração 

de recebimento da 

importância paga pela 

aquisição do material ou 

serviço. 

Ausência de 

declaração de 

recebimento da 

importância paga, nas 

notas fiscais 

eletrônicas de nº 

21520(fl.06), 

21521(fl.11), 

119(fl.21) e 

3960(fl.25) em 

desconformidade ao 

item 11.5 da 

Macrofunção Siafi – 

021121 – Suprimento 

de Fundos, abaixo 

citada. 

Ofício 
013/2017/GD - 

O relatório de 

auditoria 

005/2013 foi 

encaminhado 

aos servidores 

do DOF para 

conhecimento. 

Ressaltamos que 

esta unidade 

gestora não abre 

processo de 

suprimento de 

fundos desde o 

exercício de 

2014. Diante do 

exposto pelo 

gestor , 

consideramos 

atendida a 

recomendação. 

2013.005.5.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017  AUDIN 151698 

64 2013.005.6.1 

Constatação 6/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os supridos a 

anexarem as devidas 

solicitações às próximas 

aquisições/contratações de 

serviços. 

Ausência, no 

processo, da 

Solicitação de 

Aquisição de 

Material ou Serviço 

em desacordo com o 

Manual de Perguntas 

e Respostas sobre 

Suprimento de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento,elaborado 

pela Controladoria – 

Geral da União – 

CGU. 

Ofício 
013/2017/GD - 

O relatório de 

auditoria 

005/2013 foi 

encaminhado 

aos servidores 

do DOF para 

conhecimento. 

Ressaltamos que 

esta unidade 

gestora não abre 

processo de 

suprimento de 

fundos desde o 

2013.005.6.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017  AUDIN 151698 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

exercício de 

2014. Diante do 

exposto pelo 

gestor , 

consideramos 

atendida a 

recomendação. 

65 2013.005.7.1 

Constatação 7/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os Supridos a 

anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de 

serviços, as devidas 6 

solicitações a fim de se 

certificar que o “Ateste” 

foi efetuado pelo 

demandante da despesa. 

Impossibilidade de 

certificação do 

“Ateste” por não 

haver, no processo, o 

formulário de 

Solicitação de 

Aquisição de 

Material junto ao 

documento fiscal. 

Não há como 

confrontar os dados 

da servidora que 

atestou os 

documentos com os 

do demandante da 

compra, contrariando 

o disposto no Manual 

de Perguntas e 

Respostas sobre 

Suprimento de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento, 

elaborado pela 

Controladoria – 

Geral da União – 

CGU. 

Ofício 

013/2017/GD - 

O relatório de 

auditoria 

005/2013 foi 

encaminhado 

aos servidores 

do DOF para 

conhecimento. 

Ressaltamos que 

esta unidade 

gestora não abre 

processo de 

suprimento de 

fundos desde o 

exercício de 

2014. Diante do 

exposto pelo 

gestor , 

consideramos 

atendida a 

recomendação. 

2013.005.7.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017  AUDIN 151698 

66 2013.005.8.1 

Constatação 8/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua o setor competente 

a anexar as cópias da Nota 

de Sistema de 

reclassificação e baixa dos 

valores não utilizados e da 

Fatura aos processos 

futuros 

Ausência, no 

processo, das 

seguintes peças: - 

cópia da fatura, 

vencida em 10/08/12, 

no valor de R$ 

297,61, fornecida 

pela Instituição 

operadora do Cartão 

de Pagamento do 

Governo Federal; - 

cópia da NS – Nota 

de Sistema de 

reclassificação e 

Ofício 

013/2017/GD - 

O relatório de 

auditoria 

005/2013 foi 

encaminhado 

aos servidores 

do DOF para 

conhecimento. 

Ressaltamos que 

esta unidade 

gestora não abre 

processo de 

suprimento de 

2013.005.8.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017  AUDIN 151698 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

baixa dos valores não 

utilizados. Esta 

situação contraria o 

disposto nos itens 

11.4.9 e 11.4.10.2 da 

Macrofunção Siafi – 

021121 – Suprimento 

de Fundos. 

fundos desde o 

exercício de 

2014. Diante do 

exposto pelo 

gestor , 

consideramos 

atendida a 

recomendação. 

 

67 2013.006.6.1 

Constatação 6/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os Supridos, quanto 

ao desconto 

do valor relativo à 

contribuição 

previdenciária,quando do 

pagamento ao prestador do 

serviço.  

Ausência de retenção 

do valor de R$ 

86,79(oitenta e seis 

reais e setenta e nove 

centavos), relativo à 

contribuição 

previdenciária, cujo 

percentual é de 11% 

sobre o total da nota 

fiscal de nº 5200 do 

fornecedor Gilmar 

Silva Damacena(fl. 

65). 

Resposta 

DAP.CAM 

(0597127) - 

Atendido. 

Sempre que 

uma nova 

proposta de 

concessão é 

processada, o 

manual de 

utilização é 

encaminhado ao 

agente suprido 

conforme link: 

 

http://www.cgu.

gov.br/Publicac

oes/orientacoes-

aos-

gestores/arquivo

s/suprimento-

de-fundos-e-

cartao-de-

pagamento.pdf /   

Gestor 

demonstrou 

providências no 

sentido de dar 

ciência ao 

Suprido do 

Manual do 

CPGF 

(27/03/2019). 

 

2013.006.6.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2019 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2019  AUDIN 151705 

68 2013.006.10.1 

Constatação 10/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os Supridos a 

anexarem as 

Ausência, no 

processo, da 

solicitação de 

aquisição de material 

Resposta 

DAP.CAM 

(0597127) -  

Atendido 

2013.006.10.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

2018  AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

devidas solicitações às 

próximas 

aquisições/contratações de 

serviços.  

ou contratação de 

serviço. Este fato é 

contrário ao Manual 

de Perguntas e 

Respostas sobre 

Suprimento de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento. 

através de novo 

formulário de 

solicitação de 

compra de 

materiais/serviç

os (anexo).  

Evidências 

encaminhadas 

pelo gestor , 

através da 

Resposta 

DAP.CAM 

(0597127), 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

Novo 

formulário de 

solicitação de 

compra de 

materiais 

/serviços 

(anexo). 

Internos Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

69 2013.006.11.1 

Constatação 11/ 

Recomendação 1:  Que se 

instrua os Supridos a 

anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de 

serviços, as 

devidassolicitações, a fim 

de se certificar que o 

“Ateste” foiefetuado pelo 

demandante da despesa.  

Impossibilidade de 

certificação do 

“Ateste” por não 

haver, no processo, o 

formulário de 

solicitação de 

aquisição de material 

junto ao documento 

fiscal. Assim, não há 

como confrontar os 

dados do servidor 

que atestou os 

documentos com os 

do demandante da 

compra,contrariando 

o disposto no Manual 

de Perguntas e 

Respostas sobre 

Suprimento de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento,elaborado 

Resposta 

DAP.CAM 

(0597127) - 

Ciente. 

Evidências 

encaminhadas 

pelo gestor , 

através da 

Resposta 

DAP.CAM 

(0597127), 

comprovam as 

providências 

adotadas no 

sentido de 

promover o 

atendimento: 

novo formulário 

de solicitação de 

compra de 

materiais 

2013.006.11.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2018  AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

pela Controladoria- 

Geral da União – 

CGU. 

/serviços 

(anexo). 

70 2013.006.12.1 

Constatação 12/ 

Recomendação 1:  Que se 

instrua os Supridos a 

consultarem, durante a 

execução do Suprimento 

de Fundos, sobre a 

inexistência de cobertura 

contratual para a aquisição 

do 

material ou contratação do 

serviço.  

Houve a contratação 

da empresa Entel 

Com. e 

Representações Ltda 

para a prestação do 

serviço de 

manutenção de 

máquina, conforme 

nota fiscal nº 

2012463 (fl. 27). 

Entretanto, de acordo 

com o contrato nº 

23142.005710/2008, 

firmado com a 

referida empresa, o 

serviço já se 

encontrava 

contemplado. 

Resposta 

DAP.CAM 

(0597127) -  

Atendido 

através de novo 

formulário de 

solicitação de 

compra de 

materiais/serviç

os (anexo). 

2013.006.12.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2018  AUDIN 151705 

71 2013.006.13.1 

Constatação 13/ 

Recomendação 1:  Que se 

instrua o setor competente 

a anexar as cópias da 

fatura e do comprovante da 

operação com o cartão de 

crédito aos processos 

futuros.  

Ausência, no 

processo, das 

seguintes peças: - 

cópia da fatura, 

vencida em 06/06/12, 

no valor de R$ 

720,64, fornecida 

pela instituição 

operadora do Cartão 

de Pagamento do 

Governo Federal; - 

cópia do 

comprovante da 

operação com cartão 

de crédito da nota 

fiscal de nº: 

1.182(fl.46). 

Resposta 

DAP.CAM 

(0597127) - A 

ser atendida nas 

próximas 

compras.  O 

gestor se 

compromenteu a 

tomar 

providências nas 

compras futuras. 

Diante do 

exposto, 

consideramos 

atendida a 

recomendação 

até que nova 

situação seja 

encontrada. 

 

2013.006.13.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2018  AUDIN 151705 

72 2013.007.5.1 

Constatação 04/ 

Recomendação 01: Que se 

instrua os setores 

envolvidos, quanto à 

necessidade de 

preenchimento de todos os 

Incompleto 

preenchimento do 

formulário, relativo à 

proposta de 

concessão do 

suprimento de 

Despacho 

DGCOF. REI 

0599596 - Em 

atendimento a 

solicitação de 

Auditoria na 

2013.007.5.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

2017  AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

campos do formulário, 

relativo à Proposta de 

Concessão do Suprimento 

de Fundos. 

fundos(fl.02), 

deixados sem registro 

os campos relativos 

ao: período de 

aplicação, período de 

comprovação 

(Suprido), data final 

prestação de contas e 

a data de autorização 

pelo Ordenador de 

Despesa. 

Procedimento em 

desacordo com o 

estabelecido nos itens 

5.17 e 5.2 da 

Macrofunção Siafi – 

021121 – 

Suprimentos de 

Fundos 

época foi 

encaminhado 

manifestação 

por meio do 

Memorando nº 

27/DGCOF/201

3, o qual 

informa que “o 

processo ao dar 

entrada nesta 

diretoria o 

formulário já foi 

devidamente 

preenchido. As 

orientações são 

repassadas em 

momento 

anterior quando 

o suprido 

apresenta a 

necessidade, de 

forma que 

jamais 

orientamos o 

preenchimento a 

caneta, inclusive 

seguido 

orientações de 

auditoria 

externas. Para 

suprir essa 

deficiência, os 

prazos são 

colocados em 

documento 

quando da 

liquidação e 

pagamento 

conforme consta 

na folha de 

número 06 do 

processo”. Nos 

últimos 

exercícios não 

tem havido 

nesta Reitoria 

concessão de 

de Fundos . 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

suprimento de 

fundo. Diante 

do exposto pelo 

gestor, 

entendemos que 

a recomendação 

fora atendida. 

73 2013.008.6.1 

Constatação 6/ 

Recomendação 1 : Que se 

instrua os Supridos,       

quanto à solicitação, junto 

ao fornecedor, da 

declaração de recebimento 

da importância paga pela 

aquisição do material ou 

serviço.  

Ausência de 

declaração de 

recebimento da 

importância paga, nas 

notas fiscais 

apresentadas, em 

desacordo com o 

expresso no item 

11.5 da Macrofunção 

Siafi – 021121 – 

Suprimento de 

Fundos, 

Despacho de nº 

0589949 - O 

setor 

responsável pela 

análise de 

prestação de 

contas dos 

processos de 

suprimento de 

fundos acatou a 

recomendação e 

emitiu o 

Memorando nº 

029/DOF/2014, 

com 

Recomendações 

para solicitação 

e Prestação de 

Contas de 

Suprimento de 

Fundos. Diante 

do exposto pelo 

gestor, 

entendemos que 

a recomendação 

fora atendida. 

2013.008.6.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2018  AUDIN 151704 

74 2013.008.7.1 

Constatação 7/ 

Recomendação 1 :  Que se 

instrua os 

demandantes,quanto à 

presença do ateste, nos 

comprovantes de despesas 

do 

Suprimento de Fundos.  

Ausência de “Ateste” 

do demandante, nos 

comprovantes de 

despesas, abaixo 

discriminadas, 

contrariando o 

disposto no Manual 

de Perguntas e 

Respostas sobre 

Suprimento de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento,elaborado 

pela Controladoria – 

Geral da União – 

Despacho de nº 

0589949 - O 

setor 

responsável pela 

análise de 

prestação de 

contas dos 

processos de 

suprimento de 

fundos acatou a 

recomendação e 

emitiu o 

Memorando nº 

029/DOF/2014, 

2013.008.7.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2018  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

CGU. com 

Recomendações 

para solicitação 

e Prestação de 

Contas de 

Suprimento de 

Fundos. Diante 

do exposto pelo 

gestor, 

entendemos que 

a recomendação 

fora atendida. 

75 2013.008.8.1 

Constatação 8/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os Supridos a 

solicitarem, do 

demandante da despesa, o 

ateste relativo ao 

recebimento do material ou 

contratação do serviço.  

Aposição de 

“Ateste”, 

indevidamente, pelo 

Suprido, na nota 

fiscal de nº. 14.407 

do fornecedor 

TecRol (fl. 68), em 

desacordo com o 

Manual de Perguntas 

e Respostas sobre 

Suprimento de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento,elaborado 

pela Controladoria – 

Geral da União – 

CGU, 

Despacho de nº 

0589949 - O 

setor 

responsável pela 

análise de 

prestação de 

contas dos 

processos de 

suprimento de 

fundos acatou a 

recomendação e 

emitiu o 

Memorando nº 

029/DOF/2014, 

com 

Recomendações 

para solicitação 

e Prestação de 

Contas de 

Suprimento de 

Fundos. Diante 

do exposto pelo 

gestor, 

entendemos que 

a recomendação 

fora atendida. 

2013.008.8.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2018  AUDIN 151704 

76 2013.008.9.1 

Constatação 9/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os Supridos 

acomprovarem o 

Suprimento de Fundos 

dentro do prazolegal.  

Atraso na 

comprovação do 

Suprimento de 

Fundos,pois, o 

período informado 

para a comprovação, 

na Nota de Sistema – 

NS de nº 

2012NS000439(fl.05

Despacho de nº 

0589949 - O 

setor 

responsável pela 

análise de 

prestação de 

contas dos 

processos de 

suprimento de 

2013.008.9.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2018  AUDIN 151704 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

), fora de 25/05/2012 

a 04/06/2012, no 

entanto, esta foi 

efetivada apenas em 

29/06/2012. Este fato 

contraria o item 11.2 

da Macrofunção 

Siafi- 021121 – 

Suprimento de 

Fundos, 

fundos acatou a 

recomendação e 

emitiu o 

Memorando nº 

029/DOF/2014, 

com 

Recomendações 

para solicitação 

e Prestação de 

Contas de 

Suprimento de 

Fundos. Diante 

do exposto pelo 

gestor, 

entendemos que 

a recomendação 

fora atendida. 

77 2013.008.10.1 

Constatação 10/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua o responsável pela 

contabilização, sobre o 

registro adequado das 

informações necessárias à 

completa identificação do 

fato/ato contábil, no campo 

observação das Notas de 

Sistema.  

Insuficiência de 

informações, no 

campo observação da 

Nota de Sistema de 

nº. 2012NS001505, 

não evidenciando a 

realidade do fato : 

devolução de 

numerário relativo à 

despesa realizada e 

não aprovada. Este 

procedimento diverge 

do previsto no 

Tutorial sobre 

Conformidade de 

Gestão, elaborado 

pelo Tribunal de 

Contas da União – 

TCU, 

Despacho de nº 

0589949 - O 

Campus tem 

adotado a 

pratica 

recomendada, 

conforme pode 

ser observado 

nas notas de 

sistemas atuais. 

Sem registros 

recentes da 

conformidade 

contábil do 

Campus, que 

atestem o 

contrário. 

2013.008.10.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria do 

processo de 

Conformidad

e de Registro 

de Gestão, ou 

seja, a  

certificação 

dos registros 

dos atos e 

fatos de 

execução 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

incluídos no 

Sistema 

Integrado de 

Administraçã

o Financeira 

do Governo 

Federal - 

SIAFI e da 

existência de 

documentos 

hábeis que 

comprovem 

as operações. 

2017  AUDIN 151704 

78 2013.011.5.1 

Constatação 5/ 

Recomendação 1: Que se 

instrua os Supridos, quanto 

Ausência de 

declaração de 

recebimento da 

Despacho de nº 

0592842 - 

Reportando-me 

2013.011.5.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

2017  AUDIN 151703 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

à 

solicitação, junto ao 

fornecedor, da declaração 

de recebimento 

da importância paga pela 

aquisição do material ou 

serviço. 

importância paga nas 

notas fiscais 

apresentadas, 

conforme o item 11.5 

da Macrofunção Siafi 

– 021121 – 

Suprimento de 

Fundos. 

ao Memorando 

nº. 

244/2017/DG.V

DC (0551947) 

informo a V.Sa 

que as 

recomendações 

do Plano de 

Providência 

Permanente 

relacionadas ao 

Suprimento de 

Fundos - Nº de 

Ordem 3,4 e 5, 

foram 

devidamente 

repassadas ao 

responsável pela 

utilizazçao do 

suprimento 

(suprido) 

conforme 

memorando 

(0592831) e 

despacho 

(0592835) 

anexados nesta 

data a este 

processo. 

 

Processos 

Internos 

Operacional Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

79 2013.011.6.1 

Constatação 6/ 

Recomendação 1 :  Que se 

instrua os supridos a 

anexarem as devidas 

solicitações às próximas 

aquisições/contratações de 

serviços.  

Ausência, no 

processo, da 

solicitação de 

aquisição de material. 

Despacho de nº 

0592842 - 

Reportando-me 

ao Memorando 

nº. 

244/2017/DG.V

DC (0551947) 

informo a V.Sa 

que as 

recomendações 

do Plano de 

Providência 

Permanente 

relacionadas ao 

Suprimento de 

Fundos - Nº de 

Ordem 3,4 e 5, 

2013.011.6.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017  AUDIN 151703 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

foram 

devidamente 

repassadas ao 

responsável pela 

utilizazçao do 

suprimento 

(suprido) 

conforme 

memorando 

(0592831) e 

despacho 

(0592835) 

anexados nesta 

data a este 

processo. 

80 2013.011.7.1 

Constatação 7/ 

Recomendação 1 : Que se 

instrua os Supridos a 

anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de 

serviços, as devidas 

solicitações a fim de se 

certificar que o “Ateste” 

foi 

efetuado pelo demandante 

da despesa. 

Impossibilidade de 

certificação do 

“Ateste” por não 

haver, no processo, o 

formulário de 

solicitação de 

aquisição de material 

junto ao documento 

fiscal. Assim, não há 

como confrontar os 

dados do servidor 

que atestou os 

documentos com os 

do demandante da 

compra, contrariando 

o Manual de 

Perguntas e 

Respostas sobre 

Suprimento de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento, 

elaborado pela 

Controladoria – 

Geral da União – 

CGU. 

Despacho de nº 

0592842 - 

Reportando-me 

ao Memorando 

nº. 

244/2017/DG.V

DC (0551947) 

informo a V.Sa 

que as 

recomendações 

do Plano de 

Providência 

Permanente 

relacionadas ao 

Suprimento de 

Fundos - Nº de 

Ordem 3,4 e 5, 

foram 

devidamente 

repassadas ao 

responsável pela 

utilizazçao do 

suprimento 

(suprido) 

conforme 

memorando 

(0592831) e 

despacho 

(0592835) 

anexados nesta 

data a este 

processo. 

2013.011.7.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017  AUDIN 151703 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

81 2013.031.3.1 

Recomendação 1: Que seja 

providenciado as 

atualizações dos CRLV’s 

dos veículos do campus.  

Não foram 

encaminhados os 

Certificados de 

Registro e 

Licenciamento de 

Veículos – CRVL’s 

do exercício 2013, 

embora tenham sido 

apresentadas cópias 

dos comprovantes de 

pagamento dos 

veículos, relativos ao 

citado exercício. 

Foi 

encaminhado a 

AUDIN os 

CRLV's 

comprovando a 

atualização dos 

mesmos. 

2013.031.3.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Aprimorame

nto no 

controle e 

redução de 

riscos dos 

bens 

patrimoiais 

do campus 

2017 AUDIN 158410 

82 2013.031.5.1 

Recomendação 1: Que 

promova mecanismo de 

controle de cadastro dos 

veículos oficiais, no intuito 

de cumprir o art. 23 e 

Anexo III da IN 

SLTI/MPOG nº. 03/2008.  

Foi encaminhado a 

esta Unidade de 

Auditoria Interna 

documento intitulado 

“Relatório Analítico 

de Veículos”, 

extraído do sistema 

Ticket Car, quando 

foi solicitado “Mapa 

de Controle do 

Desempenho e 

Manutenção de 

Veículos”, do micro-

ônibus (placa JHS 

1737). O sistema de 

informação acima 

mencionado, 

referente à gestão de 

frota de veículo 

utilizado pelo IFBA, 

fornece relatório 

concernente ao 

controle cadastral dos 

veículos, porém, não 

contempla as 

exigências constantes 

no art. 23 da IN 

SLTI/MPOG nº. 

03/2008. 

 Foi 

encaminhado 

para AUDIIN as 

fichas de 

cadastro 

atualizada dos 

veículos dos 

campus. 

2013.031.5.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Aprimorame

nto no 

controle e 

redução de 

riscos dos 

bens 

patrimoiais 

do campus 

2017 AUDIN 158410 

83 2013.031.6.1 

Recomendação 1: Que não 

estabeleça preenchimento 

prévio na coluna 

“Local/Chegada” no 

“Boletim de Veículos”, de 

Consta previamente 

preenchido o campo 

“Local de Chegada” 

no “Boletim de 

Veículos” referente 

Houve o 

encaminhament

o  da cópia do 

Boletim de 

Veículos à 

2013.031.6.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Aprimorame

nto no 

controle e 

redução de 

riscos dos 

2017 AUDIN 158410 



228 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

forma a permitir o devido 

preenchimento em cada 

deslocamento do veículo. 

ao Micro-ônibus de 

placa JSH 1737. 

AUDIN, ao 

tempo que foi 

estabelecido no 

campus o 

devido 

preenchimento 

prévio do 

mesmo. 

bens 

patrimoiais 

do campus 

84 2013.036.3.2 

Constatação 3/ 

Recomendação atualizada 

2:Que se proceda ao 

recadastramento destes 

servidores com base no 

Laudo atualizado de 

Avaliação Ambiental do 

Campus Salvador. 

Na Reitoria, foram 

identificados 

pagamento de  

adicionais de 

periculosidade em 

desconformidade ao 

disposto no Laudo de 

Avaliação Ambiental 

- Reitoria (Laudo 

REI – 01/2012) 

Em 2015, o 

gestor expediu o 

Memorando nº 

078/2015/DGP/

DEQUAV, no 

qual informava 

que os 

servidores 

citados apesar 

de estarem 

lotados na 

Reitoria, 

exerciam 

atividades no 

Campus 

Salvador, dessa 

forma, após a 

finalização da 

revisão do 

Laudo do 

Campus 

Salvador, o 

recadastramento 

desses 

servidores seria 

realizado. Por 

meio do 

processo  

23278.015766/2

017-91, 

documento 

(0625455), o 

gestor atualizou 

as informações 

do Laudo de 

Avaliação 

Ambiental do 

Campus (2016) 

e realizou o 

2013.036.3.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Adequação 

do  

pagamento 

de adicionais 

em 

decorrencia 

do 

recadastrame

nto dos 

servidores. 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

recadastramento 

dos servidores. 

Os adicionais de 

periculosidade 

dos servidores, 

matrículas 

SIAPE nº 

0268339 e 

0394148, foram 

suspensos em 

25 de outubro 

de 2017. 

85 2013.036.5.1 

Constatação 5/ 

Recomendação 1:Que se 

proceda ao 

recadastramento dos 

servidores tendo como 

base o Laudo de Avaliação 

Ambiental expedidos pela 

DGP em 2012, atualmente 

em vigência; 

Dos 117 servidores 

lotados no Campus 

Salvador que 

perceberam 

adicionais, em agosto 

de 2013, apenas 23 

deles exercem 

atividades nos locais 

insalubres, conforme 

o Ofício 

102/DG/2013/IFBA, 

isto é, 08 (oito) 

servidores 

desenvolvem 

atividades no 

Laboratório de 

Produção Mecânica e 

Oficina de 

Fabricação Mecânica 

e 15 (quinze) 

exercem atividades 

no Serviço Médico- 

SMO. Os demais 

servidores 

relacionados, 

encontram-se em 

desconformidade 

com o Laudo de 

Avaliação 

Ambiental.   

Com base na 

atualização das 

informações, o 

gestor, por meio 

do processo 

23278.015766/2

017-91, 

documento 

(0625682) 

informou que o 

Campus 

Salvador  

passou pelo 

processo de 

recadastramento

, tendo como 

documento 

norteador o 

Laudo Técnico 

de Avaliação 

dos Ambientes 

de Trabalho 

revisado e 

emitido em 

2016, conforme 

documento 

anexo 

nº0626741. 

2013.036.5.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Adequação 

do  

pagamento 

de adicionais 

em 

decorrencia 

do 

recadastrame

nto dos 

servidores. 

2017 AUDIN 151706 

86 2013.036.5.3 

Constatação 5/ 

Recomendação 3:Que se 

promovam as medidas 

necessárias/ urgentes para 

regularizar a situação dos 

Dos 117 servidores 

lotados no Campus 

Salvador que 

perceberam 

adicionais, em agosto 

Por meio do 

processo 

23278.015766/2

017-91, 

documento 

2013.036.5.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Adequação 

dos  

ambientes, 

declarando-

os  como 

2016 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

20 ambientes constantes no 

Laudo de Avaliação 

Ambiental do Campus que 

apresentaram “Avaliação 

Não Conclusiva” quanto 

ao risco. 

de 2013, apenas 23 

deles exercem 

atividades nos locais 

insalubres, conforme 

o Ofício 

102/DG/2013/IFBA, 

isto é, 08 (oito) 

servidores 

desenvolvem 

atividades no 

Laboratório de 

Produção Mecânica e 

Oficina de 

Fabricação Mecânica 

e 15 (quinze) 

exercem atividades 

no Serviço Médico- 

SMO. Os demais 

servidores 

relacionados, 

encontram-se em 

desconformidade 

com o Laudo de 

Avaliação 

Ambiental.   

(0625682), o 

gestor informou 

que após a 

revisão do 

Laudo Técnico 

de Avaliação 

dos Ambientes 

de Trabalho do 

Campus 

Salvador em  

2016, todos os 

ambientes do 

Campus 

Salvador estão 

com avaliação 

conclusiva, 

conforme laudos 

anexos.                                               

insalubres, 

salubres, 

perigosos e 

ou não 

perigosos.   

87 2014.011.3.2 

Constatação 3/ 

Recomendação 2: Que a 

PRODIN encaminhe a esta 

AUDIN cópia da ART 

Retificadora, mencionada 

no Memorando nº. 

390/2014/DGAP/IFBA. 

A ART não está 

devidamente 

preenchida, tendo em 

vista ausência de 

informações 

obrigatórias: · Data 

de início da obra; · 

Data de previsão da 

obra; · Atividade 

Técnica. 

Foi informado 

que, pelo 

decurso do 

prazo, não seria 

mais possível 

atender ao 

solicitado, 

entretanto, foi 

estabelecido 

novos 

procedimentos 

já em vigor, no 

intuito de não 

permitir a 

ocorrência de 

falhas 

semelhantes. 

2014.011.3.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Alteração de 

procedimento

s de forma a 

adequá-los às 

exigências 

normativas. 

2017 AUDIN 151706 

88 2014.012.2.1 

Constatação 2/ 

Recomendação 1: Que a 

PRODIN evite contratar 

empresas para prestar 

serviço de fiscalização das 

Conforme tabela 

abaixo apresentada, o 

percentual de 

execução da obra foi 

inferior ao percentual 

Foi informado 

que a medida foi 

pontual devido 

realidade 

momentânea 

2014.012.2.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Alteração de 

procedimento

s de forma a 

adequá-los às 

exigências 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

execuções de obras e 

reformas nos Campi do 

IFBA, tendo em vista que:                                    

- Essa atribuição legal é 

inerente aos servidores 

designados a exercer a 

função de fiscal de 

contrato;                   - A 

contratação de terceiros só 

se justifica quando há 

necessidade destes 

fornecerem assistência e 

subsídios aos fiscais de 

contratos, quando estes 

não detiverem 

conhecimento técnico 

acerca do objeto 

fiscalizado. 

de execução 

estabelecido no 

cronograma físico-

financeiro. 

entrre demanda 

do setor e 

pessoal 

disponível, ao 

tempo em 

informaram que 

o setor não 

procede mais 

esse tipo de 

contratação.  

normativas. 

89 2014.013.02.1 

Constatação 02/ 

Recomendação 1:Que se 

promovam as medidas 

necessárias para se evitar 

que situações de 

ocorrência de afastamento 

de servidores venham a 

provocar 

desconformidades legais, 

em futuros processos de 

concessão de diárias e 

passagens. 

Prestações de contas 

apresentadas fora do 

prazo legal  

O gestor 

informou,por 

meio do 

processo 

23278.015725/2

017-02, 

documento 

(0597127), que 

a ocorrência 

citada ainda não 

fora 

identificada.  

Em pesquisa 

realizada junto 

ao SCDP, 

verificou-se que 

não fora 

observado, em 

2018,  a 

situação outrora 

constatada pelos 

motivos 

alegados no 

Sistema SCDP 

(O documento 

de prestação de 

contas 

necessitava da 

assinatura do 

2014.013.02.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o do art. 4º  

da Portaria 

505/2009 , 

indicando 

outro 

servidor 

como 

proponente 

para corrigir 

a situação. 

2017 AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

proponente que 

estava afastado 

em função das 

férias 

acadêmicas, fato 

que ocasionou o 

atraso do envio 

da 

documentação 

comprobatória 

da viagem), 

além disso, 

extraiu-se do 

Sistema a 

relação de 

proponentes do 

Campus, no 

qual constava a 

indicação de 

outros 

servidores 

proponentes.       

                                                  

90 2014.014.2.1 

Constatação 2/ 

Recomendação 1: Que se 

promovam as medidas 

necessárias com o objetivo 

de otimizar as rotinas de 

concessão de diárias e 

passagens com vistas a 

assegurar de forma 

tempestiva a indenização 

do servidor que se 

deslocou a serviço de sua 

sede, conforme o disposto 

no art. 5º  do Decreto 

5.992/2006.  

Pagamento de diárias 

durante ou após o 

deslocamento 

Com base nos 

resultados 

obtidos a partir 

da realização da 

auditoria de 

monitoramento, 

Ação nº 17 do  

PAINT 2017,  

observou-se que 

houve o 

pagamento 

tempestivo das 

indenizações. 

2014.014.2.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o do art. 5 do 

Decreto 

5.992/2006, 

dando  

tempestivida

de no 

pagamento 

das diárias. 

2017 AUDIN 151704 

91 2014.014.3.1 

Constatação 3/ 

Recomendação 1: que se 

atente para o adequado 

preenchimento do 

Formulário de Solicitação, 

anexando documento que 

autoriza a viagem do 

servidor, nas futuras 

propostas de concessão de 

diárias e passagens, em 

Ausência de 

documento que 

autoriza a viagem do 

servidor. 

Com base nos 

resultados 

observados a 

partir da 

realização da 

auditoria de 

acompanhament

o, Ação nº 17 do  

PAINT 2017, 

verificou-se a 

2014.014.3.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o de 

orientações 

expedidas 

pela COAC 

(sítio do 

IFBA), 

aumentando 

o controle  

nas 

2017 AUDIN 151704 



233 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

conformidade com os 

procedimentos 

estabelecidos pela COAC, 

disponibilizados no Sítio 

Eletrônico do IFBA. 

presença de 

documento que 

autoriza a 

viagem do 

servidor nos 

PCDPs 

avaliados. 

 

autorizações 

de viagem do 

servidor. 

92 2014.024.03.01 

Constatação 03/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT passe a 

encaminhar mensalmente 

ao Setor Contábil o 

Relatório Mensal do 

Almoxarifado para fins de 

conciliação. 

Apesar da elaboração 

mensal do “Relatório 

de Almoxarifado 

para Contabilidade”, 

o DEPAT informou 

que, para fins da 

conciliação contábil, 

envia ao 

Departamento de 

Contabilidade apenas 

as Notas Fiscais – 

NF’s para 

pagamento. 

Foi constatado 

que o 

almoxarifado já 

encaminha 

mensalmente o 

RMA à 

contabilidade. 

Porém esse 

relatório diverge 

da realidade 

física dos 

materiais 

encontrados 

pela comissão. 

Diante desse 

cenário, a 

comissão 

utilizou o RMA 

do Câmpus 

Camaçari para 

ser utilizado 

pelo 

almoxarifado da 

Reitoria.  

 

2014.024.03.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Aprimorame

nto nos 

controles  

internos e 

redução de 

riscos dos 

bens de 

consumo da 

Reitoria. 

2017 AUDIN 151706 

93 2014.024.04.01 

Constatação 04/ 

Recomendação 01: Que se 

estabeleça mecanismo de 

recebimento provisório e 

definitivo de material, 

conforme estabelecido no 

art. 73, inciso II, da Lei nº. 

8.666/1993. 

Falta de 

conhecimento por 

parte do DEPAT do 

que venha a ser 

recebimento 

provisório e 

definitivo de material 

e, consequentemente, 

falta de 

implementação de 

tais procedimentos 

no setor. 

O procedimento 

de recebimento 

provisório e 

definitivo já 

foram definidos 

no Manual de 

Almoxarifado.  

2014.024.04.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Aprimorame

nto nos 

controles  

internos e 

redução de 

riscos dos 

bens de 

consumo da 

Reitoria. 

2017 AUDIN 151706 

94 2014.024.07.01 
Constatação 07/ 

Recomendação 01: Que o 

Existência de 

materiais sem Ficha 

Foi realizada 

auditoria in loco 

2014.024.07.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

2.C. 

Repercussão 
Aprovado 01/02/2020 

Aprimorame

nto nos 
2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

DEPAT passe a utilizar 

Ficha de Prateleira ou 

outro mecanismo de 

registro e 

acompanhamento de saída 

de materiais, em todos os 

itens constantes no 

Almoxarifado. 

de Prateleira ou outro 

mecanismo de 

registro e 

acompanhamento de 

saída de materiais, a 

exemplo dos listados 

na Tabela 02. 

para verificar o 

atendimento da 

recomendação e 

foi constatado o 

devido uso das 

fichas de 

prateleiras 

e/ou 

Processos 

Internos 

Tático / 

Operacional 
controles  

internos e 

redução de 

riscos dos 

bens de 

consumo da 

Reitoria. 

95 2014.024.08.01 

Constatação 08/ 

Recomendação 01: Que os 

funcionários do DEPAT 

passem a registrar nas 

Fichas de Prateleira, ou em 

outro instrumento de 

controle equivalente, todas 

as saídas de materiais do 

Almoxarifado. 

Ocorrência de saída 

de materiais sem o 

devido registro nas 

Fichas de Prateleira, 

a exemplo dos 

constantes na Tabela 

03. 

Foi realizada 

auditoria in loco 

para verificar o 

atendimento da 

recomendação e 

foi constatado o 

devido 

preenchimento 

das fichas de 

prateleiras 

2014.024.08.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Aprimorame

nto nos 

controles  

internos e 

redução de 

riscos dos 

bens de 

consumo da 

Reitoria. 

2017 AUDIN 151706 

96 2014.024.09.01 

Constatação 09/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT evite fornecer 

materiais em quantidade 

acima da que foi solicitada. 

Apesar de ter sido 

informado pelo 

DEPAT que o setor 

possui controle de 

estoque máximo e 

mínimo por meio da 

avaliação dos 

consumos mensais e 

anuais, foi constatada 

falta de controle, 

abaixo apresentada, 

que influencia na sua 

apuração e/ou que 

demonstra 

inexistência do 

referido cálculo: 

Fornecimento a 

maior de materiais 

solicitados 

demonstrando falta 

de planejamento na 

aquisição de 

materiais e, 

consequentemente, 

existência de 

materiais ociosos 

(Tabela 4); Ausência 

de registro, nos 

Relatórios de 

Ainda que não 

tenha sido 

enviado 

documentos 

comprobatórios 

de que houve a 

devida 

realização do 

curso, foi 

constatado, por 

meio de análise 

dos formulários 

de solicitação de 

materiais, 

realizada em 

julho/2017, que 

o Setor de 

Patrimônio não 

está fornecendo 

materiais em 

quantidade 

acima do 

solicitado. 

2014.024.09.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria no 

controle 

patrimonial 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Almoxarifado para 

Contabilidade e nos 

Inventários Anuais, 

das saídas de 

materiais de consumo 

que são 

rotineiramente 

requisitados para o 

adequado 

desempenho das 

atribuições dos 

setores deste IFBA 

(Tabela 5); Registro 

de saída de Açúcar 

Cristalizado e Café 

em um único mês em 

detrimento aos meses 

de efetiva retirada 

dos materiais, 

conforme se verifica 

na Tabela 5 acima 

disposta e na nota de 

rodapé 1 e 2; 

Aquisição excessiva 

de café,haja vista a 

utilização de 1.558 

(mil, quinhentos e 

cinqüenta e oito) 

pacotes em 7 (sete) 

meses e a 

permanência de 

4.442 (quatro mil, 

quatrocentos e 

quarenta e dois) 

pacotes no 

Almoxarifado, 

conforme o disposto 

na Tabela 5 retro 

apresentada. 

97 2014.024.11.01 

Constatação 11/ 

Recomendação 01: Que 

sejam providenciadas 

estantes, prateleiras e/ou 

gaveteiros para o 

Almoxarifado, no intuito 

de promover a organização 

do setor. 

O Almoxarifado 

encontra-se 

desorganizado e sem 

o devido 

aproveitamento do 

espaço físico 

disponível, 

comprometendo a 

Foi realizada 

auditoria in loco 

para verificar o 

atendimento da 

recomendação e 

foi constatado 

que o 

almoxarifado 

2014.024.11.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

integridade física dos 

materiais, a 

elaboração do 

inventário, a inspeção 

do local e a limpeza 

do ambiente, além de 

favorecer ao 

desperdício de 

tempo, energia e 

materiais. A 

desorganização do 

setor ocorre em 

decorrência do(a): 

Empilhamento 

desordenado e 

desalinhado dos 

materiais e sem 

obediência às setas 

indicativas das caixas 

(Figuras 8 a 11); 

Existência de 

vazamento 

comprometendo os 

materiais estocados 

(Figura 12); parede e 

entre eles e o 

piso(Figuras 13 a 

16); Circulação 

obstruída devido à 

disposição e 

desorganização dos 

materiais (Figuras 17 

e 18); Obstrução de 

materiais devido ao 

acondicionamento 

inapropriado (Figura 

19). 

passou a ser 

organizado de 

forma 

satisfatória. 

98 2014.024.11.02 

Constatação 11/ 

Recomendação 02: Que o 

DEPAT organize o 

Almoxarifado de forma a 

evitar o empilhamento 

desordenado dos materiais, 

a obstrução da área de 

circulação e a aproximação 

dos materiais estocados 

aos eventuais vazamentos 

existentes. 

Foi realizada 

auditoria in loco 

para verificar o 

atendimento da 

recomendação e 

foi certificado o 

devido 

preenchimento 

das fichas de 

prateleiras 

2014.024.11.02/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

99 2014.024.11.03 

Constatação 11/ 

Recomendação 03: Que o 

DEPAT passe a respeitar a 

necessidade de arejamento, 

estocando os materiais 

empilhados a uma 

distância de 50 cm da 

parede, conforme alínea 

“l” do item 

supracitado.Que o DEPAT 

passe a respeitar a 

necessidade de arejamento, 

estocando os materiais 

empilhados a uma 

distância de 50 cm da 

parede, conforme alínea 

“l” do item supracitado. 

Foi realizada 

auditoria in loco 

para verificar o 

atendimento da 

recomendação e 

foi constatado o 

devido 

preenchimento 

das fichas de 

prateleiras 

2014.024.11.03/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

100 2014.024.11.04 

Constatação 11/ 

Recomendação 04: Que se 

evite o contato direto dos 

materiais com o piso e 

passe a utilizar 

corretamente os acessórios 

de estocagem com intuito 

de protegê-los, conforme 

alínea “e” do item 

supramencionado. 

Foi realizada 

auditoria in loco 

para verificar o 

atendimento da 

recomendação e 

foi constatado o 

devido 

preenchimento 

das fichas de 

prateleiras 

 

2014.024.11.04/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

101 2014.024.12.01 

Constatação 12/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT evite usar o 

Almoxarifado como 

Utilização indevida 

do espaço do 

Almoxarifado como 

depósito de materiais 

Não foi 

localizado 

materiais 

estranhos ao 

2014.024.12.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

arquivo e depósito de 

materiais e documentos 

estranhos à sua finalidade. 

e de documentos 

diversos da 

finalidade do referido 

Setor (Figuras 20 a 

23). 

Almoxarifado 

na visita in loco. 

Internos 

102 2014.024.13.01 

Constatação 13/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT evite usar o 

Almoxarifado como 

depósito de quaisquer bens 

sem entrada prévia e 

formal no setor. 

Entrada física de 

materiais no 

Almoxarifado sem o 

devido registro, a 

exemplo da água 

mineral de 1,5 ml, 

ocasionando 

confusão aos 

próprios servidores 

lotados no setor, 

quando da inserção 

da saída dos referidos 

materiais na 

Requisição emitida 

pelo próprio DEPAT 

(Figura 24 e 25). 

Não foi 

localizado 

materiais 

estranhos ao 

Almoxarifado 

na visita in loco. 

2014.024.13.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

103 2014.024.15.01 

Constatação 15/ 

Recomendação 01: Que se 

providencie guarda-corpo 

de forma a reduzir o risco 

aos funcionários do setor e, 

se for o caso, se adéque às 

exigências da Norma 

Reguladora/MTE nº. 35. 

Falta de segurança na 

parte superior do 

Almoxarifado 

(Figuras 26 e 27), 

tendo em vista: A 

altura acima de 2 m 

(dois metros) do 

nível inferior, 

havendo risco de 

queda; Ausência de 

grade, muro ou outra 

forma de proteção; 

Peso e volume dos 

materiais estocados; 

Estrito espaço para 

circulação. 

Em 23/09/2015 

foi instalado o 

guarda corpo no 

almoxarifado. 

2014.024.15.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Elevação na 

segurança do 

servidor 

2017 AUDIN 151706 

104 2014.024.17.01 

Constatação 17/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT proceda ao 

levantamento da descrição 

de todos os itens do 

Almoxarifado e passe a 

utilizar descrições 

detalhadas dos materiais, 

com as características 

físicas necessárias para a 

Existência de 

especificações de 

materiais com as 

desconformidades 

infra listadas, 

consoante exemplos 

inseridos na Tabela 

7: Com dados 

desnecessários e/ou 

indevidos; Sem 

A relação da 

descrição dos 

materiais, bem 

como as 

respectivas 

codificação alfa 

numéricos, 

foram 

desponibilizadas 

aos setores deste 

2014.024.17.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/02/2020 
Aperfeiçoam

ento dos 

contoles 

internos 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

devida identificação dos 

mesmos. 

informações 

imprescindíveis; e 

Sem condizer com a 

forma de distribuição 

dos respectivos bens 

aos setores deste 

Instituto. 

IFBA e estão 

sendo 

devidamente 

utilizada, 

conforme foi 

verificado na 

análise in loco. 

105 2014.024.19.01 

Constatação 19/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT use a fórmula 

“Saldo Inicial + Entradas – 

Saídas = Saldo 

Final/Atual” nos 

Relatórios de 

Almoxarifado para 

Contabilidade. 

Inexatidão do Saldo 

Final dos Relatórios 

de Almoxarifado 

para Contabilidade, 

tendo em vista a 

inconsistência da 

memória de cálculo. 

O "Relatório 

Mensal do 

Almoxarifado - 

Consolidado em 

valores do mês 

de junho/2017" 

já considerou a 

fórmula 

apresentada. 

2014.024.19.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria no 

controle 

patrimonial e 

redução de 

risco 

2017 AUDIN 151706 

106 2014.024.20.01 

Constatação 20/ 

Recomendação 01: Que a 

primeira coluna do 

inventário refira-se à 

relação dos materiais em 

ordem alfabética, 

considerando os Elementos 

das Despesas, 

independente do número 

da Nota de Empenho - NE 

e da destinação dos 

mesmos. 

A atual formalização 

do Inventário Físico 

não permite a fácil 

visualização dos bens 

existentes no 

Almoxarifado, como 

também dificulta a 

comparação do saldo 

final de um exercício 

com o saldo inicial 

do exercício seguinte. 

 

O "Relatório 

Mensal do 

Almoxarifado - 

Consolidade em 

valores do mês 

de junho/2017" 

já organizou o 

documento em 

ordem 

alfabética. 

2014.024.20.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

107 2014.024.24.01 

Constatação 24/ 

Recomendação 01: Que 

apure se houve ou não 

ocorrência da eventual 

saída dos espirais de 

encadernação do 

Almoxarifado no exercício 

2013 e, se for o caso, 

adéque os registros de 

forma que coincida a 

quantidade física dos 

referidos bens existentes 

no estoque e o quantitativo 

registrado. 

Diferença de R$ 

37.427,91 (trinta e 

sete mil, quatrocentos 

e vinte e sete reais e 

noventa e um 

centavos) entre o 

saldo final e o saldo 

inicial dos itens 

listados na Tabela 13 

abaixo disposta, sem 

que tenha ocorrido o 

registro de saída. 

Foi realizado o 

devido trabalho 

de apuração da 

saída dos 

espirais. 

2014.024.24.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

108 2014.024.27.02 

Constatação 27/ 

Recomendação 02: Que se 

proceda aos ajustes 

necessários de forma que 

as informações, contidas 

De acordo com a 

Tabela 14, acima 

disposta, em alguns 

itens foram 

constatadas 

Durante a 

vistoria in loco 

foi constatada a 

efetivação dos 

ajustes entre as 

2014.024.27.02/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria no 

controle 

patrimonial e 

redução de 

risco 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

na ficha de prateleira e 

consequentemente no 

sistema, sejam 

coincidentes com as 

quantidades físicas 

existentes no 

Almoxarifado. 

diferenças 

significativas entre as 

quantidades 

registradas nas 

Fichas de Prateleira e 

a quantidade física 

existente no 

Almoxarifado. 

 

informações da 

ficha de 

prateleira e a 

quantidade 

física existente 

na prateleira. 

109 2014.024.28.01 

Constatação 28/ 

Recomendação 01: Que 

passe a organizar as pastas 

das Requisições de 

Materiais em ordem 

cronológica. 

As Requisições de 

Materiais não são 

organizadas em 

ordem cronológica, 

dificultando a 

localização em caso 

de eventual 

necessidade. 

Foi realizada a 

organização das 

requisições de 

forma 

cronológica e 

houve 

orientação de se 

permancer nesta 

forma. 

2014.024.28.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

110 2014.024.29.01 

Constatação 29/ 

Recomendação 01: Que se 

evite colocar documentos 

estranhos na pasta das 

Requisições de Materiais. 

Foi localizado, nas 

pastas de Requisições 

de Materiais,oOfício 

nº. 

105/2014/CAMPUS 

IRECÊ/IFBA 

referente à fatura de 

pagamento. 

Na vistoria in 

loco, não foi 

visto mais 

documentos 

estranhos nas 

pastas de 

Requisição de 

Materiais. 

 

2014.024.29.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

111 2014.024.34.01 

Constatação 34/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT organize 

fisicamente os Papéis A4 e 

A4 Reciclado de forma 

condizente ao estabelecido 

na IN SEDAP/PR nº. 

205/1988. 

Elevada fragilidade 

no controle dos 

Papéis A4 e A4 

Reciclado, tendo em 

vista as seguintes 

observações: 

Desorganização e 

desalinhamento no 

acondicionamento de 

forma a 

impossibilitar a 

inspeção e contagem 

física; Distribuição 

indiscriminada entre 

Papel A4 e Papel A4 

Reciclado; 

Inexistência de Ficha 

de Prateleira ou de 

qualquer outra forma 

de registro da saída  

A organização 

foi verificada 

por meio de 

vistoria in loco. 

2014.024.34.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

112 2014.024.34.02 

Constatação 34/ 

Recomendação 02: Que o 

DEPAT proceda ao 

levantamento do 

quantitativo de Papel A4 e 

Papel A4 Reciclado de 

forma a deixar atualizado 

os registros no sistema e 

nas Fichas de Prateleira. 

 

A organização 

foi verificada 

por meio de 

vistoria in loco. 

2014.024.34.02/

B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 
2017 AUDIN 151706 

113 2014.024.34.03 
Constatação 34/ 

Recomendação 03: Que o 

A organização 

foi verificada 

2014.024.34.03/

B 
2. Não 

Financeiro 
2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

2.C. 

Repercussão 
Aprovado 01/02/2020 Melhoria na 

organização e 
2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 

7.9 e 12 da IN SEDAP/PR 

e ao art. 74, inciso III, do 

Regimento 

Interno/CEFET-

BA,utilizando Fichas de 

Prateleira como forma de 

controle do Papel A4 

Reciclado. 

de Papel A4 

Reciclado; Falta de 

registro de algumas 

saídas na Ficha de 

Prateleira do Papel 

A4; Falta de registro 

fidedigno e 

tempestivo das saídas 

dos aludidos papéis 

nos Relatórios de 

Almoxarifado, tendo 

em vista o histórico 

constante na Tabela 

29 . 

por meio de 

vistoria in loco. 

e/ou 

Processos 

Internos 

Tático / 

Operacional 
eficiência 

patimonial. 

114 2014.024.34.04 

Constatação 34/ 

Recomendação 04: Que o 

DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 

7.9 e 12 da IN SEDAP/PR 

e ao art. 74, inciso III, do 

Regimento 

Interno/CEFET-BA, 

registrando todas as saídas 

de materiais nas 

respectivas Fichas de 

Prateleira. 

 

A organização 

foi verificada 

por meio de 

vistoria in loco. 

2014.024.34.04/

B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 
2017 AUDIN 151706 

115 2014.024.35.01 

Constatação 35/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT organize 

fisicamente os Envelopes 

Kraft’s de forma 

condizente ao estabelecido 

na IN SEDAP/PR nº. 

205/1988. 

Elevada fragilidade 

no controle dos 

Envelopes Kraft’s, 

tendo em vista as 

seguintes 

observações: 

Desorganização e 

desalinhamento no 

acondicionamento de 

forma a 

impossibilitar a 

inspeção e contagem 

física; Inexistência de 

Ficha de Prateleira ou 

de qualquer outra 

forma de registro da 

saída; Falta de 

registro fidedigno e 

tempestivo das saídas 

dos aludidos 

envelopes nos 

“Relatórios de 

Almoxarifado para 

Contabilidade”, 

A organização 

foi verificada 

por meio de 

vistoria in loco. 

2014.024.35.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

116 2014.024.35.02 

Constatação 35/ 

Recomendação 02: Que o 

DEPAT proceda ao 

levantamento do 

quantitativo dos Envelopes 

Kraft’s de modo que 

promova a atualização dos 

registros no sistema e nas 

Fichas de Prateleiras. 

A atualização 

das informações 

contidas nas 

fichas de 

prateleiras foi 

comprovada por 

meio de vistoria 

in loco. 

2014.024.35.02/

B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 
2017 AUDIN 151706 

117 2014.024.35.03 

Constatação 35/ 

Recomendação 03: Que o 

DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 

7.9 e 12 da IN SEDAP/PR 

e ao art. 74, inciso III, do 

Regimento 

Por meio de 

vistoria in loco, 

foi verificado a 

utilização das 

fichas de 

prateleira. 

2014.024.35.03/

B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 
2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Interno/CEFET-BA, 

utilizando Fichas de 

Prateleira como forma de 

controle dos envelopes 

Kraft’s. 

tendo em vista que, 

no período 

compreendido entre 

janeiro/2013 a 

julho/2014, apenas 

foi registrada, em 

janeiro de 2013, a 

saída de 219 

(duzentos e 

dezenove) “Envelope 

Kraft 160x230 

impressão c/ 100 

IFBA”. 

118 2014.024.35.04 

Constatação 35/ 

Recomendação 04: Que o 

DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 

7.9 e 12 da IN SEDAP/PR 

e ao art. 74, inciso III, do 

Regimento 

Interno/CEFET-BA, 

utilizando Fichas de 

Prateleira como forma de 

controle dos envelopes 

Kraft’s. 

Por meio de 

vistoria in loco, 

foi verificado a 

utilização das 

fichas de 

prateleira. 

2014.024.35.04/

B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 
2017 AUDIN 151706 

119 2014.024.36.01 

Constatação 36/ 

Recomendação 01: Que o 

DEPAT organize 

fisicamente os Copos 

Descartáveis de forma 

condizente ao estabelecido 

na IN SEDAP/PR nº. 

205/1988. 

 

Elevada fragilidade 

no controle dos 

Copos Descartáveis, 

tendo em vista as 

seguintes 

observações: 

Desorganização e 

desalinhamento no 

acondicionamento de 

forma a 

impossibilitar a 

inspeção e contagem 

física; Inexistência de 

Ficha de Prateleira ou 

de qualquer outra 

forma de registro da 

saída; Falta de 

registro fidedigno e 

tempestivo das saídas 

dos Copos 

Descartáveis (50ml e 

200ml) nos 

“Relatórios de 

Almoxarifado para 

Contabilidade”, 

tendo em vista que 

no período 

compreendido entre 

janeiro/2013 a 

julho/2014, apenas 

A organização 

foi verificada 

por meio de 

vistoria in loco. 

2014.024.36.01/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 

2017 AUDIN 151706 

120 2014.024.36.02 

Constatação 36/ 

Recomendação 02: Que o 

DEPAT passe a atuar em 

consonância com os itens 

7.9 e 12 da IN SEDAP/PR 

e ao art. 74, inciso III, do 

Regimento 

Interno/CEFET-BA, 

utilizando Fichas de 

Prateleira como forma de 

controle dos copos 

descartáveis. 

 

Por meio de 

vistoria in loco, 

foi verificado a 

utilização das 

fichas de 

prateleira. 

2014.024.36.02/

B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 
2017 AUDIN 151706 

121 2014.024.36.03 

Constatação 36/ 

Recomendação 03: Que o 

DEPAT proceda ao 

levantamento do 

quantitativo dos Copos 

Descartáveis de modo que 

promova a atualização dos 

registros no sistema e nas 

Por meio de 

vistoria in loco, 

foi verificado a 

utilização das 

fichas de 

prateleira. 

2014.024.36.03/

B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/02/2020 

Melhoria na 

organização e 

eficiência 

patimonial. 
2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Fichas de Prateleira. foi registrada, em 

janeiro de 2013, a 

saída de 200 

(duzentos) Copos 

Descartáveis 200 ml. 

122 2015.001.01.4 

Constatação 01 / 

Recomendação 4: que se 

atente para a segregação de 

funções no Departamento 

em atendimento ao 

Princípio do Controle 

interno. 

Ausência de 

atendimento, em sua 

completude, aos 

princípios do 

Controle Interno. 

Por meio do 

processo nº 

23.278.015766/

2017-91, 

documento nº 

0628825,   o  

gestor informou 

que a 

recomendação 

foi atendida , 

entretanto, n 

encaminhament

o  de documento 

comprobatório 

das medidas 

adotadas, dessa 

forma, com o 

objetivo de 

verificar o 

efetivo 

cumprimento do 

princípio da 

segregação de 

funções, 

procedeu-se a 

análise do 

histórico do 

processo nº 

23278.004087/2

018-77. Não foi 

observada a 

falta de 

segregação no 

processo em 

tela. 

Dcumentação 

comprobatória: 

(Print da tela de 

histórico do 

Sistema.) 

 

 

2015.001.01.4/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Aplicação do 

prínicipio da 

segregação 

de função 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

123 2015.001.04.1 

Constatação 04 / 

Recomendação 1: que se 

proceda à publicação dos 

atos de provimento e 

vacância de cargos de 

direção e funções 

gratificadas no  DOU, 

conforme o disposto no 

Acórdão 326/2015 do 

TCU. 

Não foram 

localizadas, no DOU, 

as publicações das 

Portarias dos 

servidores abaixo 

discriminados, em 

desatendimento ao 

item 9.2.1 do 

Acórdão 326/2015 do 

Tribunal de Contas 

da União - TCU.    

Por meio do 

processo nº 

23.278.015766/

2017-91, 

documento nº 

0628825, o  

gestor informou 

que a 

recomendação 

foi atendida, 

contudo, sem o 

encaminhament

o  de documento 

comprobatório 

das medidas 

adotadas, no 

entanto, para 

verificar o 

cumprimento da 

recomendação, 

foram 

selecionados, 

aleatoriamente,  

os seguintes 

processos de 

designação de 

cargos e 

funções, no 

Sistema SEI: 1)  

23471.000316/2

018-98; 

2)23278.002041

/2018-13 3) 

23278.002016/2

018-30 4) 

23745.000324/2

018-77 5) 

23279.004247/2

018-78 . Todos 

os processos 

selecionados 

foram 

publicados no 

Diário Oficial 

da União - 

DOU. 

 

2015.001.04.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Aplicação do 

princípio da 

transparência 

com a 

Publicação 

dos atos de 

provimento e 

vacância de 

cargos de 

direção e 

funções 

gratificadas. 

2017 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

124 2015.003.01.1.1 

Constatação 01 / 

Recomendação 1.1: que o 

Responsável pela emissão 

do empenho considere o 

mesmo inciso do Decreto 

nº 93.872/86, o qual fora 

indicado na Proposta de 

Concessão do SF. 

Divergência entre a 

fundamentação 

normativa de 

excepcionalidade da 

despesa constante, 

nas notas de 

empenho, daquela 

indicada na Proposta 

de Concessão do SF. 

Processo de 

Suprimento de 

Fundos nº 

01/2016(Process

o SEI - 

23280.001481/2

016-42 e as 

Notas de 

Empenho 

2016NE800126/

2016NE800127, 

extraídas do 

SIAFI. Tendo 

em vista a 

análise da 

Proposta de 

Concessão de 

Suprimento de 

Fundos nº 

01/2016(Process

o SEI - 

23280.001481/2

016-42 e das 

Notas de 

Empenhos 

2016NE800126 

/ 

2016NE800127, 

extraídas do 

SIAFI, 

considera-se 

atendida a 

recomendação. 

2015.003.01.1.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151699 

125 2015.003.04.4.1 

Constatação 04 / 

Recomendação 4.1: que 

nos próximos processos de 

SF, o responsável pela 

análise da prestação de 

contas solicite ao Suprido 

documento contendo 

Quadro Demonstrativo das 

despesas realizadas, 

contendo data de 

apresentação da prestação 

de contas. 

Ausência do 

Demonstrativo de 

Receitas e Despesas. 

Documento 

"Prestação de 

Contas 

(0130627)" 

contido no 

Processo SEI-

23280.001481/2

016-42 e 

Proposta de 

Concessão de 

Suprimento de 

Fundos – PCSF 

e documento 

"Cartão - 

2015.003.04.4.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151699 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

Limites". 

(Processo SEI - 

23285.000069/2

017-46) 

126 2015.004.01.1.1 

Constatação 01 / 

Recomendação 1.1  : que o 

Proponente passe a utilizar 

o modelo padrão de 

formulário de Proposta de 

Concessão de Suprimento 

de Fundos – PCSF, 

disponível no endereço 

eletrônico da Secretaria do 

Tesouro Nacional do 

Ministério da 

Fazenda,http://www3.stn.f

azenda.gov.br/programaca

o_financeira/execucao_fin

anceira.asp, ou modelo 

similar que contemple 

todos os campos daquele. 

Formulário de 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento de 

Fundos inadequado. 

Por meio da 

Resposta 

DAP.CAM 

0597127 

(Processo SEI nº 

23278.015725/2

017-02 ), o 

Gestor informa: 

Atendido 

através de 

alteração no 

formulário de 

Proposta de 

Concessão de 

Suprimento de 

Fundos – PCSF 

(anexo 

formulário). 

2015.004.01.1.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 

127 2015.004.02.2.1 

Constatação 02 / 

Recomendação 2.1 : 

quando da concessão de 

novo Suprimento de 

Fundos, que o responsável 

pela gestão do SF se atente 

para a correspondência dos 

prazos de aplicação e 

comprovação da despesa 

em todos os documentos 

pertinentes. 

Divergência entre os 

prazos de aplicação e 

comprovação 

dasdespesasconstante

s, no SIAFI,daqueles 

indicados na 

Proposta de 

Concessão de SF. 

Por meio da 

Resposta 

DAP.CAM 

0597127 

(Processo SEI nº 

23278.015725/2

017-02 ), o 

Gestor informa: 

Atendido. Para 

garantir o 

devido 

cumprimneto 

dos prazos 

legais as 

liberações 

sempre 

admintem uma 

margem de 

tolerancia ao 

prazo maximo. 

Proposta de 

Concessão de 

Suprimento de 

Fundos – 

PCSF(Processo 

2015.004.02.2.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

SEI - 

23285.000069/2

017-46)/NS - 

2017NS000031, 

extraída do 

SIAFI. 

128 2015.004.03.3.1 

Constatação 03 / 

Recomendação 3.1 : que o 

Proponente, quando da 

concessão de novo 

Suprimento de Fundos, 

passe a inserir na Proposta 

de Concessão de 

Suprimento de Fundos a 

sistemática de pagamento 

se fatura e/ou saque. 

Ausência de 

sistemática de 

pagamento na 

Proposta de 

Concessão do SF. 

Por meio da 

Resposta 

DAP.CAM 

0597127 

(Processo SEI nº 

23278.015725/2

017-02 ), o 

Gestor informa: 

Atendido 

através de 

alteração no 

formulário de 

Proposta de 

Concessão de 

Suprimento de 

Fundos – PCSF 

(anexo). 

Proposta de 

Concessão de 

Suprimento de 

Fundos – 

PCSF(Processo 

SEI-

23278.015725/2

017-

02)/Proposta de 

Concessão de 

Suprimento de 

Fundos – 

PCSF(Processo 

SEI - 

23285.000069/2

017-46). 

2015.004.03.3.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 

129 2015.004.04.4.1 

Constatação 04 / 

Recomendação 4.1: que o 

responsável por atribuir, 

no Portal do Banco do 

Brasil, os tipos de gastos 

permitidos para utilização 

do cartão, realize tal 

procedimento de acordo 

Divergência entre os 

tipos de gastos 

definidos, no Portal 

do Banco do Brasil, 

para utilização do 

cartão dos constantes 

na Proposta de 

Concessão do SF. 

Por meio da 

Resposta 

DAP.CAM 

0830402(Proces

so SEI nº 

23278.010005/2

018-23), o 

Gestor informa:  

2015.004.04.4.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

com a Proposta de 

Concessão do SF. 

Conforme 

resposta 

encaminhada 

em 16/02/2018, 

através do 

processo SEI nº 

23278.015725/2

017-02, 

contudo, 

algumas 

limitações de 

estabelecimento

s e valores 

diários no auto 

atendimento do 

Banco do Brasil 

impedem a 

aplicação dos 

recursos pelos 

agentes 

supridos. 

Acrescentamos 

que essas 

limitações 

dificultam a 

realização das 

transações. 

 

130 2015.004.07.7.1 

Constatação 07 / 

Recomendação 7.1: 

quando da solicitação de 

novas compras, via 

suprimento de fundos, que 

o Suprido requeira ao 

demandante que preencha 

o formulário de solicitação 

de forma completa. 

Solicitação de 

compra com 

preenchimento 

incompleto. 

Por meio da 

Resposta 

DAP.CAM 

0830402(Proces

so SEI nº 

23278.010005/2

018-23), o 

Gestor informa: 

Atendido 

através de novo 

formulário de 

solicitação de 

compra de 

materiais/serviç

os (anexo). 

2015.004.07.7.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2018 AUDIN 151705 

131 2015.004.08.8.1 

Constatação 08 / 

Recomendação 8.1: 

quando da utilização de 

novos recursos por meio 

Realização de saque 

sem justificativa 

formal. 

Por meio da 

Resposta 

DAP.CAM 

0830402(Proces

2015.004.08.8.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

2017 AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

do CPGF, que o Agente 

Suprido adquira materiais 

ou serviços de 

estabelecimentos afiliados, 

caso não seja possível, que 

justifique a 

excepcionalidade do saque. 

so SEI nº 

23278.010005/2

018-23), o 

Gestor informa: 

Conforme 

resposta 

encaminhada 

em 16/02/2018, 

através do 

processo SEI nº 

23278.015725/2

017-02, 

recomendação 

atendida, os 

saques só 

ocorrem em 

situações 

excepcionais. 

Internos Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

132 2015.004.11.11.1 

Constatação 11 / 

Recomendação 11.1: 

quando da concessão de 

novo suprimento de 

Fundos, que o Agente 

Suprido se atente para os 

prazos legais de devolução 

dos valores não utilizados. 

Valor em espécie 

permaneceu com o 

Suprido, sem 

justificativa formal, 

por prazo superior ao 

permitidopela 

legislação. 

Por meio da 

Resposta 

DAP.CAM 

0597127 

(Processo SEI nº 

23278.015725/2

017-02 ), o 

Gestor informa: 

Ciente, 

recomendação 

sendo cumprida 

continuamente. 

2015.004.11.11.1

/B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 

133 2015.006.01.1.1 

Constatação 01 / 

Recomendação 1.1: que o 

Responsável pela emissão 

do empenho considere o 

mesmo inciso, relativo ao 

Decreto nº 93.872/86, 

aposto na Proposta de 

Concessão do SF, quando 

da emissão das 

correspondentes notas de 

empenhos. 

Divergência entre a 

fundamentação 

normativa de 

excepcionalidade da 

despesa constante nas 

notas de empenho, 

daquela indicada na 

Proposta de 

Concessão do SF. 

(Processo 

23.279.000.754/2014

-17) 

Por meio da 

Resposta as 

Constatações de 

Auditoria 

(0588383) 

Processo SEI nº 

23278.015734/2

017-95), o 

Gestor informa: 

O setor 

responsável pela 

emissão de 

empenho tem 

observado se o 

inciso do Dec. 

nº 93.872/86, 

aposto no 

2015.006.01.1.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

formulário de 

concessão do 

SF, condiz com 

a justificativa e 

finalidade da 

proposta de SF. 

Caso haja 

divergência, o 

empenho 

somente é 

emitido após a 

correção da 

proposta de 

concessão. 

 

134 2015.006.03.3.1 

Constatação 03 / 

Recomendação 3.1: que o 

responsável pela baixa do 

adiantamento, relativo ao 

Suprimento de Fundos, se 

atente quanto ao prazo 

legal permitido para a 

reclassificação da despesa 

no Sistema SIAFI. 

Reclassificação da 

despesa em período 

superior ao indicado 

pela legislação. 

Por meio da 

Resposta as 

Constatações de 

Auditoria 

(0588383) 

Processo SEI nº 

23278.015734/2

017-95), o 

Gestor informa: 

Recomendação 

devidamente 

acatada, 

conforme pode 

ser observado 

nos processos 

atuais. 

 

2015.006.03.3.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 

135 2015.006.05.5.1 

Constatação 05 / 

Recomendação 5.1: 

que,nas próximas 

concessões de SF, o 

Proponente reforce junto 

ao Suprido a importância 

do mesmo solicitar aos 

fornecedores a declaração 

de recebimento dos valores 

pagos.  

Ausência de 

declaração, por parte 

do fornecedor do 

material ou do 

prestador do serviço, 

de recebimento da 

importância paga 

pelo 

Suprido.(Processo 

23.279.000.754/2014

-17) 

Por meio da 

Resposta as 

Constatações de 

Auditoria 

(0588383) 

Processo SEI nº 

23278.015734/2

017-95), o 

Gestor informa: 

Recomendação 

devidamente 

acatada, 

conforme pode 

ser observado 

nos processos 

2015.006.05.5.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

atuais. Inclusive 

fazendo-se 

constar no 

relatório de 

análise de 

suprimento de 

fundos de cada 

processo 

analisado. 

136 2015.006.06.6.1 

Constatação 06 / 

Recomendação 6.1: que, 

nos próximos processos de 

SF, o Suprido ao contratar 

serviços de terceiros - 

Pessoa Física observe a 

legislação previdenciária, 

informando à área 

responsável, logo após a 

contratação, o montante da 

despesa efetuada com o 

referido serviço, para que 

seja providenciado o 

recolhimento da 

contribuição devida, por 

meio de Guia de 

Previdência Social – GPS, 

ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. 

Contratação de 

serviços de terceiros - 

Pessoa Física sem 

recolhimento dos 

encargos sociais. 

Por meio da 

Resposta as 

Constatações de 

Auditoria 

(0588383) 

Processo SEI nº 

23278.015734/2

017-95), o 

Gestor informa: 

O campus adota 

a prática da não 

concessão de 

suprimento de 

fundos na 

natureza de 

despesa 339036 

– Despesas com 

serviços 

prestados por 

terceiros - 

pessoa física. 

2015.006.06.6.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 

137 2015.006.05.5.1 

Constatação 05 / 

Recomendação 5.1: que o 

Suprido faça constar em 

suas prestações de contas, 

todos os comprovantes das 

transações realizadas com 

o cartão, pois a ausência 

desses documentos 

prejudica atransparência 

do processo aquisitivo, 

além de dificultar a 

conferência dosvalores 

efetivamente utilizados.  

Notas fiscais 

desacompanhadas 

dos comprovantes de 

pagamentos 

eletrônicos. 

(Processo23.279.005.

484/2014-22) 

Por meio da 

Resposta as 

Constatações de 

Auditoria 

(0588383) 

Processo SEI nº 

23278.015734/2

017-95), o 

Gestor informa: 

Recomendação 

devidamente 

acatada, 

conforme pode 

ser observado 

nos processos 

atuais. Inclusive 

fazendo-se 

2015.006.05.5.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

constar no 

relatório de 

análise de 

suprimento de 

fundos de cada 

processo 

analisado. 

 

138 2015.006.07.7.1 

Constatação 07 / 

Recomendação 7.1: 

quando da concessão de 

novo suprimento de 

Fundos, que o Agente 

Suprido se atente para a 

especificação do material 

solicitado. 

Solicitação de 

comprascomdescriçã

oinsuficiente 

domaterial a ser 

requisitado. 

Por meio da 

Resposta as 

Constatações de 

Auditoria 

(0588383) 

Processo SEI nº 

23278.015734/2

017-95), o 

Gestor informa: 

Recomendação 

devidamente 

acatada, 

conforme pode 

ser observado 

nos processos 

atuais. 

2015.006.07.7.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Melhoria no 

processo de 

execução da 

Proposta de 

Concessão do 

Suprimento 

de Fundos . 

2017 AUDIN 151705 

139 2015.010.1.1.1 

Constatação 1 / 

Recomendação 1.1: Que se 

passe a adotar critérios de 

sustentabilidade ambiental 

nos instrumentos 

convocatórios de aquisição 

de bens relacionados à 

Tecnologia da Informação, 

a exemplo dos abaixo 

listados, de forma a 

promover o consumo por 

meio de atributos 

ecologicamente 

adequados. 

Considerando que: O 

desenvolvimento 

sustentável é um 

tema que vem 

ganhando destaque 

na agenda política da 

Administração ao 

longo dos últimos 

anos, haja vista a 

indispensabilidade de 

suprir as 

necessidades da atual 

geração sem 

comprometer as 

gerações futuras; As 

licitações públicas 

devem ser orientadas 

a implementar 

políticas públicas que 

induzam um padrão 

de consumo e 

produção que 

atendam ao interesse 

Informamos que 

a solictação 

referente ao 

item 40, já esta 

sendo atendida 

pelo Campus 

Salvador, nos 

Editais e 

Termos de 

Referência em 

conformidade 

com a 

legislação. 

2015.010.1.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Aprimorame

nto da gestão 

de 

sustentabilida

de ambiental 

2019 AUDIN 158411 

140 2015.010.1.1.2 

Constatação 1 / 

Recomendação 1.2: Que se 

instruam os seus servidores 

a inserirem nos editais de 

licitação, referentes à 

aquisição de bens 

relacionados à Tecnologia 

da Informação, as formas 

de apresentação, por parte 

As orientações 

foram 

observadas nos 

editais 

subsequentes 

2015.010.1.1.2/B 2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 
Aprovado 01/11/2017 

Aprimorame

nto da gestão 

de 

sustentabilida

de ambiental 

2019 AUDIN 158411 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

das empresas contratadas, 

das exigências ambientais 

descritas no referido 

instrumento convocatório. 

público de forma 

sustentável; Nas 

aquisições de 

produtos, as 

prerrogativas 

concernentes ao 

impacto ambiental 

também devem ser 

consideradas na 

apuração da 

contratação mais 

vantajosa, haja vista 

a economia 

apresentada em longo 

prazo; Não foi 

utilizado nenhum 

critério de 

sustentabilidade na 

descrição dos 

materiais a serem 

adquiridos (Anexo I 

do Edital) nos editais 

em exame; Nos 

instrumentos 

convocatórios em 

análise, a única 

menção referente aos 

critérios de 

sustentabilidade 

ambiental provêm 

dos seus itens 9 

(nove), Anexo I, sob 

o título “Dos critérios 

de sustentabilidade 

ambiental”;  Não 

consta nos critérios 

de sustentabilidade 

ambiental (item 9, 

Anexo I, dos Editais 

nos. 08, 10 e 

15/2014) a exigência 

dos critérios 

estabelecidos, apenas 

a possibilidade de 

exigir. Constatou-se 

que os critérios 

ambientais para 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

aquisição dos bens 

constantes no 

instrumento 

convocatório em 

análise, não foram 

suficientes para a 

devida promoção do 

desenvolvimento 

nacional sustentável, 

conforme 

determinado em 

múltiplos 

dispositivos legais, 

bem como na 

Constituição Federal 

do Brasil de 1988. 

 

141 2015.010.2.2.1 

Constatação 2 / 

Recomendação 2.1: Que o 

setor competente do 

Campus Salvador oriente 

às suas comissões de 

licitação e de pregão a 

procederem ao 

levantamento das 

legislações e orientações 

relacionadas à 

sustentabilidade ambiental, 

concernente ao certame e a 

cada item a serem 

dispostos no instrumento 

convocatório, previamente 

ou concomitantemente à 

sua elaboração. 

 

Aquisição de 

aspirador de pó e de 

secador de cabelo 

sem a devida 

exigência da 

aposição do Selo 

Ruído (Selo que 

objetiva dar ao 

consumidor 

informações sobre o 

ruído emitido por 

eletrodomésticos, 

possibilitando ao 

mesmo fazer a 

escolha do produto 

mais silencioso, bem 

como incentivar a 

fabricação de 

produtos com menor 

nível de ruído). 

As orientações 

foram 

observadas nos 

editais 

subsequentes 

2015.010.2.2.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Aprimorame

nto da gestão 

de 

sustentabilida

de ambiental 

2019 AUDIN 158411 

142 2015.010.2.2.2 

Constatação 2 / 

Recomendação 2.2: Que o 

setor competente do 

Campus Salvador instrua 

as comissões de licitação e 

de pregão a, nas futuras 

aquisições de aspirador de 

pó e/ou secador de cabelo, 

a exigirem aposição do 

Selo Ruído. 

 

 

As orientações 

foram 

observadas nos 

editais 

subsequentes 

2015.010.2.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Aprimorame

nto da gestão 

de 

sustentabilida

de ambiental 

2019 AUDIN 158411 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

143 2015.012.02.2.1 

Constatação 02 / 

Recomendação Final 

2.1:que a Diretoria 

proceda à revisão da 

Resolução nº 77/2011 para 

posterior apreciação do 

CONSUP, com a 

finalidade de tornar claros 

e coerentes os dispositivos 

constantes no Normativo 

em tela.  

Remoção a pedido 

sem existência de 

vaga. 

Em pesquisa 

realizada na 

internet, 

verificou-se que 

gestor procedeu 

a revisão do 

Regulamento 

para Remoção 

de Servidores 

do  IFBA, pela 

Resolução/CON

SUP nº 49, de 

06/11/2015, a 

qual foi alterada 

ad referendum 

pela 

Resolução/CON

SUP nº 16, de 

16/08/2017, 

revogando as 

anteriores.  

 

2015.012.02.2.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.B. 

Repercussão 

Estratégica 

Aprovado 01/11/2018 

Aperfeiçoam

ento  do 

Regulamento 

para 

Remoção de 

Servidores do  

IFBA 

2017 AUDIN 151706 

144 NA2016.001.02.2.1 

Constatação 02 / 

Recomendação 2.1:Que o 

setor de patrimônio 

proceda à correção do ato 

de tombamento dos bens 

abaixo listados, 

registrando-os 

individualmente no 

Sistema PROPAT.                                                                                  

1 - Armário para servidor 

RACK2 - Conjunto de 

duas bancadas duplas3 - 

Conjunto de duas bancadas 

simples4 - Conjunto de 

quatro armários altos5 - 

Conjunto de cinco 

armários superiores6 - 

Computador Servidor de 

dados7 - Roteador 

wireless8 - Impressora, 

marca HP9 - Switch de 

dados10 - Monitor de 

Dados/TV 

 

 

Agrupamento de 

diferentes bens 

patrimoniais num 

único tombo, 

provocando 

duplicidade de 

tombamento, falta de 

visibilidade destes no 

Sistema PROPAT e 

fragilidade nos atos 

de controle relativos 

à gestão patrimonial 

do IFBA. 

Por meio do 

processo SEI nº 

23278.010334/2

018-14, 

documento 

0931652, o 

gestor 

encaminhou o 

Termo de 

Responsabilidad

e nº 034/2013, 

emitido pelo 

Sistema 

PROPAT,  com 

a discriminação 

dos bens e 

valores, 

corrigindo o 

tombamento dos 

bens 

relacionados. 

NA2016.001.02.

2.1/B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o do  art. 94 

do capítulo 

III, Título IX 

da lei 

4.320/64, 

corrigindo o 

tombamento 

dos bens e 

proporcionan

do um maior 

controle dos 

bens.  

2018 AUDIN 151706 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

145 NA2016.001.02.2.2 

Constatação 02 / 

Recomendação 2.2: Que o 

setor de patrimônio 

proceda à correção da 

descrição dos bens, 

indicando os elementos 

necessários à perfeita 

caracterização de cada um 

deles. 

Agrupamento de 

diferentes bens 

patrimoniais num 

único tombo, 

provocando 

duplicidade de 

tombamento, falta de 

visibilidade destes no 

Sistema PROPAT e 

fragilidade nos atos 

de controle relativos 

à gestão patrimonial 

do IFBA. 

Por meio do 

processo SEI nº 

23278.010334/2

018-14, 

documento 

0931652, o 

gestor 

encaminhou o 

Termo de 

Responsabilidad

e nº 034/2013, 

emitido pelo 

Sistema 

PROPAT,  com 

a correção da  

discriminação 

dos bens e 

valores, 

corrigindo a 

descrição dos 

bens 

relacionados. 

 

NA2016.001.02.

2.2/B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o do  art. 94 

do capítulo 

III, Título IX 

da lei 

4.320/64, 

corrigindo a 

descrição dos 

bens. 

2018 AUDIN 151706 

146 2016.003.05.5.1 

Constatação 05 / 

Recomendação 5.1: Que a 

coordenação pertinente 

esclareça os docentes 

quanto às atividades que se 

enquadram ao conceito de 

extensão de acordo com os 

dispositivos legais, 

fazendo com que estes 

prevaleçam sobre as 

disposições culturais. 

Falta de 

conhecimento, por 

parte dos docentes, 

do que venha a ser 

considerada atividade 

de Extensão.  

Foi 

encaminhada 

aos docentes a 

Política 

Nacional de 

Extensão 

Universitária, 

elaborada no 

âmbito do 

Forum de Pró-

Reitores de 

Extensão das 

Universidades 

Públicas 

Brasileiras 

(FORPROEX), 

a qual o IFBA é 

signatário, o 

tempo em que 

foi encaminhada 

ao auditoria 

documentos 

comprobatórios 

das atividades 

2016.003.05.5.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.1. Missão, 

Visão e/ou 

Resultado 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Melhoria nas 

atividades 

extensionista

s ofericidas 

as 

comunidades 

interna e 

externa ao 

IFBA. 

2018 AUDIN 
Feira de 

Santana 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

de extensão 

ocorridas no 

campus. 

147 2016.003.06.6.1 

Constatação 06 / 

Recomendação 6.1: Que os 

docentes passem a elaborar 

semestralmente os 

Planejamentos Individuais 

de Trabalho e os 

Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas, conforme 

estabelecido na Portaria 

SETEC/MEC nº 17/2016, 

bem como a Portaria IFBA 

nº 2478/2016.  

Elaboração de PIT 

anuais em detrimento 

a semestrais.  

A gestão do 

campus criou 

procediementos 

e rotinas 

capazes de 

propiciar aos 

docentes  as 

informações 

necessárias para 

a elaboração de 

Planejamento 

Individulal de 

Trabalho de 

acordo com as  

legislações que 

regem a matéria, 

tais como a 

criação e 

divulgação de 

tutorial que 

contém as 

informações 

sobre o 

preenchimento 

do documento, 

bem como 

reuniões em 

períodos 

específicos do 

ano para as 

orientações 

pertinentes. 

2016.003.06.6.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.1. Missão, 

Visão e/ou 

Resultado 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Aperfeiçoam

ento no 

processo de 

forma a se 

adequar com 

as exigências 

normativas. 

2018 AUDIN 
Feira de 

Santana 

148 2016.004.05.5.1 

Constatação 

05/Recomendação 5.1: 

Que os docentes passem a 

elaborar semestralmente os 

Planejamentos Individuais 

de Trabalho e os 

Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas, conforme 

estabelecido na Portaria 

SETEC/MEC. 

Elaboração de PIT 

anuais em detrimento 

a semestrais.  

Foi informado 

que o campus 

utilizava o 

Plano de 

Atividades 

Docentes do 

SUAP, de 

elaboração 

semestral, como 

instrumento de 

elaboração dos 

PIT e RIT, ao 

2016.004.05.5.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.1. Missão, 

Visão e/ou 

Resultado 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Implementaç

ão de 

controle 

interno para 

acompanham

ento da carga 

horária de 

docentes. 

2018 AUDIN 158406 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

tempo em que 

houve o 

encaminhament

o  dos referidos 

documentos. 

 

149 2016.007.07.7.1 

Constatação 

07/Recomendação 7.1: 

Que o Campus apresente, 

nos documentos constantes 

no site institucional, 

informações que 

contenham itens 

necessários para garantir 

autenticidade e integridade 

dos mesmos. 

Documentos com 

autenticidade e/ou 

integridade 

contestáveis. 

Por meio da 

Resposta à 

solicitação de 

Auditoria 

062/2018 

(0833067) - 

Processo SEI nº 

23278.010165/2

018-72, o 

Gestor informa: 

Providenciado.  

Ao analisar o 

conteúdo do site 

institucional, 

não em sua 

totalidade, 

observou-se que 

o Campus está 

disponibilizando 

documentos 

com a 

identificação 

(cabeçalho) do 

órgão e/ou setor 

que elaborou. 

 

 

2016.007.07.7.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Medida de 

aperfeiçoame

nto da 

transparência 

(Publicação 

de 

documentos 

com a 

identificação 

(cabeçalho) 

do órgão e/ou 

setor que 

elaborou). 

2018 AUDIN 151698 

150 2016.008.01.1.1 

Constatação 

01/Recomendação 1.1: 

Que a Diretoria do 

Campus estabeleça rotinas 

com vistas a manter 

atualizadas as informações 

contidas no site 

institucional. 

Ausência de 

informações de 

interesse coletivo no 

sítio oficial do 

Campus. 

A direção geral 

do campus tem 

cotidianamente 

executado 

atualização do 

site 

institucional. 

2016.008.01.1.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Medida de 

aperfeiçoame

nto da 

transparência 

(Divulgação 

de 

informações 

mais 

completas 

referentes às 

atividades de 

extensão e as 

competências 

dos setores). 

2018 AUDIN 151700 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

151 2016.008.06.6.1 

Constatação 

06/Recomendação 6.1: 

Que a Diretoria do 

Campus passe a 

disponibilizar o conteúdo 

dos links e que os 

documentos estejam em 

formatos eletrônicos 

passíveis de atender às 

necessidades dos usuários.   

Os arquivos, quando 

disponibilizados para 

download, estão em 

um único formato 

eletrônico, 

contrariando o 

disposto no Decreto 

nº 7.724/2012. 

O campus 

disponibilizará 

no site 

institucional os 

documentos 

indicados no 

item 17. 

2016.008.06.6.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Medida de 

aperfeiçoame

nto da 

transparência 

(Exclusão de 

links sem 

conteúdo). 

2018 AUDIN 151700 

152 2016.009.03.3.1 

Constatação 

03/Recomendação 3.1:: 

Que a Diretoria do 

Campus disponibilize 

tempestivamente em seu 

sítio na Internet, todas as 

informações sobre 

processos licitatórios já 

realizados e em 

andamento. 

Informações 

incompletas e 

desatualizadas a 

respeito de licitações 

realizadas e em 

andamento. 

O ofício Nº 

005/2018/GAB.

PSG apresenta 

ações realizadas 

no sentido de 

satisfazer a 

recomendação 

3.1: "Segue 

anexo print de 

nossa página na 

internet onde 

constam as 

publicações 

acerca dos 

processos 

licitatórios do 

campus nos 

anos de 2015, 

2016 e 2017. 

Informo que não 

temos nenhum 

processo em 

andamento. 

(ANEXO VIII)" 

2016.009.03.3.1/

B 

2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e/ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Medida de 

aperfeiçoame

nto 

datransparên

cia 

(Atualização 

de 

informação 

referente a 

licitação). 

2018 AUDIN 151702 

153 2016.011.1.1.2 

Constatação1/Recomendaç

ão 1.2:  que se dê 

destinação aos bens 

inservíveis e ociosos, bem 

como aqueles sucateados 

que se encontram 

dispostos, de forma 

inadequada, nas 

dependências internas e 

externas do Campus; 

Acúmulo e guarda 

inadequada de bens 

inservíveis, 

comprometendo a 

segurança e 

integridade física 

deles e dos servidores 

que os manipulam, 

bem como da 

comunidade 

adjacente. 

A gestão do 

Campus de 

Valença 

encaminhou o 

Processo nº 

23280.001318/2

017-61,  que 

tratou dos 

procedimentos 

adotados para o 

desfazimento 

dos bens 

considerados 

2016.011.1.1.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o dos art. 3º e 

4º do Decreto 

99.658/90, 

desfazendo-

se  dos bens 

considerados 

inservíveis e 

ociosos. 

2017 AUDIN 151699 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

inservíveis. 

Houve a 

formação de 

uma comissão 

para o 

levantamento 

dos bens 

inservíveis, 

além disso, 

foram 

apresentadas as 

listas de bens 

móveis  para 

avaliação. A 

baixa 

patrimonial dos 

bens inserviveis 

foi demonstrada 

por meio de 

fotos e termo de 

recebimento dos 

bens inservíveis. 

154 2016.012.1.1.1 

Constatação1/Recomendaç

ão 1.1: que se dê 

destinação ao entulho e 

restos de materiais de 

obras com vistas a se evitar 

a disposição deles “a céu 

aberto” e, com isso, 

eventuais criadouros de 

mosquitos, impedindo 

assim, a proliferação de 

doenças como a dengue, a 

febre chikungunya e o zika 

vírus; 

Disposição de 

materiais de forma 

inadequada com a 

possibilidade de 

acúmulo de água e a 

proliferação de 

mosquitos 

transmissores de 

doenças. 

Conforme 

consta no 

processo SEI nº 

23278.015727/2

017-93 do 

Campus Feira 

de Santana, a 

coordenação de 

patrimônio e o 

DEPAD 

realizaram as 

ações 

necessárias para 

mitigar o fato e 

apresentaram o  

memorando 

n°01/2018/COP

AT (anexo  – nº 

12 ), com 

descrição 

textual e 

fotográfica das 

ações, conforme 

transcrito 

abaixo: “Foi 

2016.012.1.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Cumpriment

o do art. 1º e 

§ 1º e 2º do 

art 2º do 

Decreto 

8662/2016, 

adequando a 

disposição de 

materiais e 

evitando o 

acúmulo de 

água e a 

proliferação 

de mosquito; 

2017 AUDIN 
Feira de 

Santana 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

efetuada a 

limpeza da área 

e removido todo 

material 

inservível que 

possibilitaria 

condições 

favoráveis à 

construção de 

“berçário” para 

mosquitos 

transmissores de 

doenças e 

animais 

daninhos. Foi 

removida a 

caixa d'agua que 

se encontrava ao 

lado da quadra 

de esporte.” 

Além disso, a  

direção Geral e 

DEPAD tem 

realizado ações 

para evitar a 

proliferação de  

mosquitos, tal 

como aplicação 

de Fumacê 

(Fotos anexo - 

nº 12- Fumaçê).   

155 2016.012.2.2.1 

Constatação2/Recomendaç

ão 2.1: que se apure o fato 

ocorrido, promovendo o 

levantamento de toda 

documentação capaz de 

comprovar as alegações 

apresentadas e, se for o 

caso, a responsabilidade 

pela situação ora exposta;  

Eliminação de 

tombos do Sistema 

PROPAT sem a 

constituição de 

processo que 

justificasse o motivo 

dessa exclusão. 

Por meio do 

processo nº 

23.278.015727/

2017-93, o  

gestor informou 

sobre a 

apuração do fato 

ocorrido, 

apresentando os 

seguintes 

documentos: 

Memorando nº 

02/2018-

COPAT 

(0597920); Nota 

Fiscal Dell 

2016.012.2.2.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o do  

Inciso VII do 

art. 2º e 

parágrafo 

único da lei 

9.784/99, - 

indicando os  

pressupostos 

de fato e de 

direito que 

determinara

m  a decisão, 

por meio da 

realização de 

processo de 

2017 AUDIN 
Feira de 

Santana 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

(0597923); Nota 

Fiscal 

Sterpel(0597924

), Planília de 

registro manual 

(0597925); 

Planilia com os 

tombos que 

permaneceram( 

0597926) 

apuração do 

fato ocorrido 

e 

apresentação 

de   

documentaçã

o. 

156 2016.012.2.2.2 

Constatação2/Recomendaç

ão 2.2: que se instrua o 

servidor  a proceder ao 

registro de recebimento de  

todos os bens 

tranferidos/cedidos para o 

campus no devido 

documento de controle 

(termos); 

Eliminação de 

tombos do Sistema 

PROPAT sem a 

constituição de 

processo que 

justificasse o motivo 

dessa exclusão. 

Conforme 

consta no 

processo nº 

23.278.015727/

2017-93, 

Memorando nº    

02/2018/COPA

T, o  gestor 

informou que o 

servidor do 

COPAT foi 

instruido quanto 

aos 

procedimentos 

adotados para 

registrar os bens 

transferidos 

cedidos para o 

Campus, por 

meio da criação 

de processo no 

Sistema 

Eletrônico de 

Informações 

deste Instituto 

(SEI/IFBA) e no 

Sistema de 

Gerenciamento 

Patrimonial e 

Controle 

(SISPAT). 

Houve a 

informação de 

que a 

transparência de 

tais 

procedimentos 

2016.012.2.2.2/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Realização 

de processos 

de  

transferência

s e cessões de 

bens, por 

meio do 

Sistema SEI, 

promovendo 

maior 

controle. 

2017 AUDIN 
Feira de 

Santana 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

pode ser 

constatada 

através de 

consulta ao 

SEI/IFBA, 

exemplificando 

o processo nº 

23278011423/2

017-57 para fins 

de comprovação 

da regularidade 

das operações 

de registro de 

bens. 

157 2016.012.2.2.3 

Constatação2/Recomendaç

ão 2.3: que se proceda ao 

registro correto dos bens 

com vista a se evitar 

descrições genéricas que 

impossibilitem a 

identificação do 

equipamento, a exemplo 

do que ocorreu no Campus 

(CPU+MONITOR); 

Eliminação de 

tombos do Sistema 

PROPAT sem a 

constituição de 

processo que 

justificasse o motivo 

dessa exclusão. 

Conforme 

consta no  

processo nº 

23.278.015727/

2017-93, o 

gestor adotou  

procedimento 

para adequar, no 

Sistema de 

Gerenciamento 

Patrimonial e 

Controle 

(SISPAT),  os 

novos registros, 

utilizando o 

campo 

destinado à 

observações/Not

a para detalhar 

as 

características 

do objeto, visto 

que no campo 

descrição do 

bem não havia a 

possibilidade de 

informar muitos 

caracteres,  

exemplificando 

com o registro 

que segue no 

documento 

anexo 

2016.012.2.2.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

Cumpriment

o do  art. 94 

do capítulo 

III, Título IX 

da lei 

4.320/64, 

detalhando as 

especificaçõe

s dos bens no 

Sistema de 

Patrimônio - 

PROPAT, 

evitando a 

descrição 

genérica dos 

bens 

2017 AUDIN 
Feira de 

Santana 



263 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Relatório Anual de  Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2019 

Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

(0598771).   

Com vistas a 

verificar a 

ocorrência de 

registros a 

semelhança do 

que ocorreu na 

constatação, 

esta auditoria,  

emitiu relatório 

de bens do 

Sistema 

PROPAT, no 

qual não fora 

observada 

descrição 

genérica de bens 

(CPU+Monitor).                                                         

158 2016.012.4.4.3 

Constatação4/Recomendaç

ão 4.3: que se atualizem os 

termos de responsabilidade 

dos setores, adotando um 

procedimento padrão; 

Fragilidade na 

execução e no 

acompanhamento das 

rotinas relativas à 

gestão do patrimônio, 

prejudicando o 

controle dos bens.  

De acordo com 

o processo 

nº23278.015727

/2017-93,   

Memorando 

04/2018/COPA

T, o gestor 

adotou 

procedimento 

padrão para 

atualização e 

emissão de 

termos de 

responsabilidad

e, onde em um 

único termo 

constará todos 

os bens 

alocados no 

setor. Com vista 

a verificação 

das medidas 

adotadas, foram 

solicitados, por 

meio da S.A 

009/2018, os 

termos de 

responsabilidad

e dos setores 

2016.012.4.4.3/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Observância 

quanto ao 

princípio da 

padronização

,  na enissão 

dos termos 

de 

responsabilid

ade, 

promovendo 

melhor 

controle na 

gestão dos 

bens e seus 

reponsáveis. 

2017 AUDIN 
Feira de 

Santana 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

(Auditório, 

Laboratório de 

Eletrotécnica, 

Coordenação de 

Pesquisa), locais 

que se 

encontravam 

sem o padrão 

definido pelo 

gestor no 

período de 

realização da 

auditoria in 

loco, de posse 

dos documentos 

comprobatórios, 

observou-se o  

atendimento da 

medida adotada. 

 

 

159 2016.012.4.4.4 

Constatação4/Recomendaç

ão 4.4: que se adotem 

medidas com o objetivo de 

instruir e orientar acerca 

dos procedimentos de 

recebimento provisório e 

permanente, bem como as 

transferências internas; 

Fragilidade na 

execução e no 

acompanhamento das 

rotinas relativas à 

gestão do patrimônio, 

prejudicando o 

controle dos bens.  

O memorando 

Nº04/2018/COP

AT, constante 

no processo nº 

23278.015727/2

017-93, 

apresenta ações 

realizadas no 

sentido de 

satisfazer a 

Recomendação 

4.4 e integrá-las 

as rotinas de 

trabalho do 

setor: Os bens 

recebidos em 

caráter 

permanente ou 

provisórios 

serão tratados 

conforme 

apresentado na 

Recomendação 

2.2 (número de 

Ordem 14).Foi 

encaminhada 

2016.012.4.4.4/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2017 

Observância 

do princípio 

do controle  

na gestão do 

patrimônio, 

instruindo o 

servidor 

quanto aos 

procedimento

s de 

recebimento 

provisório,  

permanente e 

as 

transferência

s internas dos 

bens no 

campus. 

2017 AUDIN 
Feira de 

Santana 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

aos setores da 

instituição  e 

afixada em 

murais uma 

comunicação 

Interna que 

orienta a cerca 

dos 

procedimentos 

necessários para 

movimentação 

de patrimônio 

entre os setores. 

Por meio de 

documentação 

comprobatória 

(Comunicação 

interna), o 

gestor 

apresentou as 

medidas 

utilizadas para 

instruir e 

orientar as 

transferências 

internas.  

160 2017.002.1.1.1 

Constatação 

01/Recomendação 1.1:que 

se promovam as medidas 

administrativas necessárias 

com o objetivo de otimizar 

as rotinas de concessão de 

diárias de forma a 

assegurar tempestividade 

na solicitação das diárias e 

o pagamento da 

indenização ao servidor 

que se deslocou a serviço 

ou para participar de 

eventos/treinamentos. 

Solicitação de diárias 

em data posterior à 

viagem dos 

servidores 

Por meio do 

Memorando 

67/2018/IFBA/J

acobina, 

constante no 

processo nº 

23278.010019/2

018-47, o gestor 

informou  que a 

Direção Geral 

orienta sempre 

aos solicitantes 

quanto a 

tempestividade 

na solicitação 

das diárias para 

que o 

pagamento seja 

feito ern tempo 

habil, conforrne 

orientações. As 

2017.002.1.1.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos. 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2018 

 

Cumpriment

o do art. 5º 

do Decreto 

5.992/06, 

evitando 

intempestivid

ade da 

solicitação e 

do 

pagamento  

das diárias. 

2018 AUDIN Jacobina 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

diarias pagas 

após a viagem 

são devidamente 

justificadas.o 

campus vern 

buscando 

aprimorar as 

rotinas de 

concessão de 

diárias de modo 

que tudo esteja 

dentro da 

legalidade. Com 

vista a verificar 

o atendimento 

da 

recomendação, 

a Audin 

procedeu a 

seleção aleatória 

de processo no 

SCDP, sendo 

coletado o 

PCDP nº 

185/2019, no 

qual se verificou 

que no referido 

processo houve 

a 

tempestividade 

da solicitação 

das diárias. 

161 2017.002.2.2.1 

Constatação 

02/Recomendação 2.1:que 

se oriente o solicitante a 

inserir toda a 

documentação 

suporte(emails, ofícios, 

memorandos 

convocatórios para 

reuniões, convites, folderes 

de congressos/seminário e 

palestras) no Sistema 

SCDP com vistas a 

demonstrar a 

motivação/horários e o 

interesse público dos 

Ausência de 

documentos de 

suporte que devem 

compor o processo de 

diárias na etapa de 

planejamento das 

viagens; 

Por meio do 

Memorando 

67/2018/IFBA/J

acobina, 

processo nº 

23278.010019/2

018-47, o gestor 

informou que no 

sentido de 

minimizar os 

erros, foi criado 

um manual de 

procedimentos e 

normas para 

solicitação de 

2017.002.2.2.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2019 

Cumpriment

o do item "c" 

do Acordão 

9.702/2011,  

promovendo 

maior 

controle na 

Inserção de  

documentaçã

o suporte e 

permitindo a 

avaliação da 

pertinência 

da viagem 

pelo 

2018 AUDIN Jacobina 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

deslocamentos. diarias e 

prestação de 

contas a fim de 

que o mesmo 

possa orientar 

os solicitantes. 

Em anexo se 

encontra o 

documento 

encaminhado 

como 

documentação 

comprobatória. 

Com vista a 

verificar o 

atendimento da 

recomendação,  

procedeu-se a 

seleção aleatória 

de processos de 

diárias e 

passagens, 

sendo coletado 

o PCDP nº 

185/2019, 

verificou-se que 

neste PCDP 

houve a 

inserção de 

convite para 

participação em 

evento, 

permitindo a 

avaliação da 

pertinência da 

viagem pelo 

Proponente 

Proponente 

162 2017.002.3.3.1 

Constatação 

3/Recomendação 3.1: que 

se anexe junto ao Relatório 

de Viagem dos propostos, 

no Sistema SCDP, em 

futuras propostas de 

concessão de diárias, os 

documentos 

comprobatórios da 

realização das atividades 

Prestação de contas 

incompletas e sem 

tempestividade 

Por meio do 

Memorando 

67/2018/IFBA/J

acobina, 

processo nº 

23278.010019/2

018-47, o gestor 

informou que no 

sentido de 

minimizar os 

2017.002.3.3.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2019 

Cumpriment

o do item 

"c.6" do 

Acordão 

9.702/2011, 

promovendo  

controle e 

transparência 

nos atos de 

prestação de 

2018 AUDIN Jacobina 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

do evento conforme o 

disposto no Acórdão 

9.702/2011. 

erros, foi criado 

um manual de 

procedimentos e 

normas para 

solicitação de 

diarias e 

prestação de 

contas a fim de 

que o mesmo 

possa orientar 

os solicitantes. 

Com vista a 

verificar o 

atendimento da 

recomendação, 

a Audin 

procedeu a 

seleção aleatória 

de processo de 

diárias e 

passagens no 

SCDP, sendo 

coletado o 

PCDP nº 

185/2019, 

verificou-se que 

neste PCDP 

houve a 

inserção da 

declaração de 

participação no 

evento. 

contas. 
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Nº de 

Ordem 

Origem Recomendação Dados Gerais do Benefício 

ID Recomendação Texto Recomendação Situação Anterior 
Providência do 

Gestor 
ID Benefício 

Classe - 1º 

Nível 

(Tipo) 

Classe - 2º 

Nível 

(Dimensão) 

Classe - 3º 

Nível 

Repercussão 

Situação 

Mês/Ano 

de 

Aprovação 

Descrição 

Ano de 

adoção de 

providências 

pelo gestor 

Unidade 

Validadora/ 

Proponente 

do Benefício 

Cód. 

Unidade 

Gestora 

163 2017.004.2.2.1 

Constatação 

2/Recomendação 2.1:  que 

se proceda à inserção da 

documentação suporte 

(emails, ofícios, 

memorandos 

convocatórios para 

reuniões, convites, folderes 

de congressos/seminário e 

palestras), de forma 

tempestiva no Sistema 

SCDP, com vistas a 

demonstrar a 

motivação/horários e o 

interesse público dos 

deslocamentos. 

Ausência de 

documentos de 

suporte que devem 

compor o processo de 

diárias na etapa de 

planejamento das 

viagens; 

Em 2019, a 

Audin, por 

iniciativa 

própria, 

selecionou no 

Sistema de 

Concessão de 

Diárias e 

Passagens  

SCDP, 

aleatoriamente,  

os processos nº 

000311/19, 

000395/19 e 

000250/19 para 

análise com o 

objetivo de  

verificar  o 

atendimento 

desta 

recomendação. 

Nos processos 

analisados, 

observou-se a 

inclusão de 

documentação 

suporte. 

2017.004.2.2.1/B 
2. Não 

Financeiro 

2.2. Pessoas, 

Infraestrutura 

e ou 

Processos 

Internos 

2.C. 

Repercussão 

Tático / 

Operacional 

Aprovado 01/11/2019 

Cumpriment

o do item "c" 

do Acordão 

9.702/2011,  

permitindo a 

avaliação da 

pertinência 

da viagem 

pelo 

Proponente 

2019 AUDIN 151702 

 


