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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA 

(RAINT)/2018 

 

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 2018. 

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 Coordenadora de Auditoria Interna, a Unidade possui 05 

(cinco) auditores de carreira e 01 (um) 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 
Coordenadora AUDIN - 
Titular 

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

Gestão Governamental 

Auditora 

Gilberto dos Santos Ávila 
Graduação: Filosofia 
Pós-graduação: Mestrando em 
Filosofia 

Assistente em 
Administração 

Gildaci Pereira Oliveira 
Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: Esp. Auditoria em 
Organizações do Setor Público  

Auditora 

* Rejane Rocha Gonçalves 
Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: Esp. Direito 
Tributário 

Auditora 

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 

   * Auditora designada para a função de Coordenadora de Recursos Humanos (FG- 04) do Campus de Feira de Santana   em 06 de 

dezembro de 2018;e posteriormente, para a  função de Coordenadora de Planejamento (FG-04) do mesmo Campus em 26 de 

dezembro de 2018 (Independentemente da anuência da Coordenação desta AUDIN e do Conselho Superior). 

 

 

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS 

DE ACORDO COM O PAINT/2018 

O PAINT/2018 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 2018 
AÇÃO RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO Nº DESCRIÇÃO 

02 
Acompanhamento do Plano de Providências Permanente – 
PPP – CGU 

Coordenadora da AUDIN  

03 Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil  Equipe de Auditoria 

04 
Participação na elaboração do Relatório de Gestão – 
Exercício 2016 

Coordenadora da AUDIN  

05 
Participação na elaboração de Relatórios de Atividades de 
Auditoria Interna 

Coordenadora da AUDIN  

06 
Acompanhamento das demandas dos Órgãos de Controle 
Interno e Externo (CGU/TCU) 

Coordenadora da AUDIN 

07 Elaboração do RAINT Coordenadora da AUDIN 

08 Elaboração do PAINT Coordenadora da AUDIN 

09 
Elaboração do Plano de Providências da AUDIN - 
Monitoramento das Recomendações emanadas pela Unidade 
de Auditoria Interna 

Equipe de Auditoria 

   10 Monitoramento/Recomendações( AUDIN) Coordenadora da AUDIN 
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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 

(sete) deste Relatório. 

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 08 

(oito) Ações, conforme consta na Tabela 03 apresentada abaixo, gerando as 

Constatações e Recomendações, constante nas Tabelas 04 a 17, infradispostas.  

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

executadas no Exercício 2018 

AÇÃO QUANTIDADE DE 

RELATÓRIOS FINAIS Nº DESCRIÇÃO 
03 Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil  01 

11 Apuração de Denúncia 01 

12 Aquisições de Equipamentos e Material Permanente 01 

13 Aquisições de Equipamentos de Processamento de Dados 01 

14 Acompanhamento de Contratos de Locação de Mão de Obra 06 

17 Acompanhamento de Outros Serviços de Terceiros - PF 01 

18 Aquisições de Material de Consumo 01 

19 
Aquisições de Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita na 
Assistência Estudantil 

01 

TOTAL 13 

 

 

 

 

AÇÃO Nº 03 – PAINT/2018: “Acompanhamento do Programa de Assistência 

Estudantil”  

 

Tabela 04: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 013/2018 

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: 
Inexistência de 

Departamento/Coordenaçã

o regimentalmente 

previsto. 

Constatação 1.2: Falta de 

equidade no pagamento 

dos valores a título de 

Assistência a Viagem. 

Constatação 1.3: 

Não houve 

 

Não houve manifestação do 

gestor. 

 

Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, emitimos a 

seguinte recomendação a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

Recomendação 1.1: Que o 

Gestor inicie os trâmites 

legais para a adequação da 

estrutura organizacional do 

Campus de Santo Amaro, 

objetivando a composição 

da “Coordenação de 

Acompanhamento e 

Assistência ao Estudante 

(CAAE)” ou do 

Departamento de 

Programas Estudantis 

(DPE). 

Recomendação 1.2: Que o 

Gestor crie normativo 

contendo orientações 

necessárias à definição dos 

critérios relativos aos 

valores pagos aos 

beneficiários da 

assistência. 

Recomendação 1.3: Que o 

Gestor, responsável pelo 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Ausência de controles 

internos nos processos de 

concessão da Assistência a 

Viagem. 

processo de inscrição e 

seleção dos programas 

universais e 

complementares, 

implemente controles 

internos a fim de mitigar os 

riscos inerentes à sua 

ausência na execução do 

programa. 

Constatação 02: Ausência 

de editais dos projetos 

pertencentes aos 

programas universais e 

complementares. 

Não houve 

 

, 
Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, emitimos a 

seguinte recomendação a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

Recomendação 2.1: Que o 

Gestor providencie a 

elaboração e a divulgação 

dos editais dos projetos 

pertencentes aos programas 

universais e 

complementares. 

Constatação 03: 

Solicitação de Assistência 

a Viagem em 

inobservância aos 

normativos pertinentes. 

Não houve 

 

Não houve manifestação do 

gestor. 
Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, emitimos a 

seguinte recomendação a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

Recomendação 3.1: Que a 

assistência à viagem 

somente seja concedida aos 

estudantes que realizaram a 

solicitação adequadamente. 

Constatação 04: 

Ausência, nos processos 

de concessão de 

Assistência a Viagem, de 

comprovante da 

contratação de seguro para 

acidentes pessoais. 

 

Não houve 

 

Não houve manifestação do 

gestor. 
Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, emitimos a 

seguinte recomendação a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

Recomendação 4.1: Que o 

Gestor realize os trâmites 

legais para a contratação de 

seguro de acidentes 

pessoais para os 

beneficiários da 

Assistência à viagem. 

Constatação 05: 

Ausência, nos processos 

de concessão de 

Assistência a Viagem, de 

autorização dos pais ou 

responsáveis dos alunos 

para participação das 

atividades. 

Não houve 

 

Não houve manifestação do 

gestor. 
Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, emitimos a 

seguinte recomendação a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

Recomendação 5.1: Que o 

Gestor adote medidas de 

controle a fim de evitar a 

ausência de autorização do 

responsável pelo aluno nos 

processos de assistência à 

viagem. 

Constatação 06: Ausência 

de prestação de contas das 

atividades desenvolvidas 

nos eventos. 

 

Não houve 

 

Não houve manifestação do 

gestor. 
Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, emitimos a 

seguinte recomendação a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

Recomendação 6.1: Que o 

Gestor crie mecanismos de 

conscientização e controle 

no sentido de promover a 

realização da prestação de 

contas das atividades 

realizadas por meio da 

assistência à viagem. 
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AÇÃO Nº 11 – PAINT/2018:  “Apuração de Denúncia”  

 

Tabela 05: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 011/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1 : 
acumulação indevida do 

cargos (Assistente 

Administrativo do IFBA, 

Procurador Geral Adjunto 

do Município de Barreiras 

e Professor de Direito do 

Ensino Superior) no 

primeiro quadrimestre do 

ano de 2017. 

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; 

De acordo com a manifestação 

do Gestor do Campus por meio 

do Despacho GD.BAR 0954076: 

À:  AUDIN - Unidade de 

Auditoria Interna 

Sra. Eliene Pereira de Cerqueira 

Coordenadora de Auditoria 

Interna C/C. DGP.REI  

Prezada Senhora, 

Em atendimento a recomendação 

nº 02, constante no Relatório 

Técnico Preliminar de Auditoria 

nº 011/2018, encaminhamos 

anexo, cópia do Ofício nº 

001/2019/DG, encaminhado ao 

Tribunal de Contas do Município 

de Barreiras no dia 09/01/2019, 

para conhecimento. 

Sendo o que o que se apresentava 

para o momento, agradecemos a 

atenção dispensada. 

 

De acordo com a manifestação 

da Diretoria Geral do Campus de 

Barreiras, ocorrida por meio do 

despacho GD. BAR SEI 

(0954076), o Gestor informou 

sobre o cumprimento da  

recomendação nº 02 do presente 

relatório e encaminhou a 

comprovação por meio do Ofício 

nº 001/2019/DG. 

Diante do exposto, comunicamos 

que as recomendações nº 1 e 3, 

transcritas a seguir, serão 

acompanhadas por meio do 

Plano de Providência. 

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; 

Recomendação 2: 

considerando que se trata 

de recurso público, que a 

gestão do Campus de 

Barreiras comunique ao 

órgão de controle 

municipal sobre o período 

em que o servidor 

trabalhou no Instituto, 

ausentando-se do exercício 

da atividade na 

Procuradoria Municipal de 

Barreiras; 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

AÇÃO Nº 12 – PAINT/2018: “Aquisição de Material Permanente”  

 

Tabela 06: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 010/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Falta de 

Segregação de Funções. 

Não houve De acordo com o Despacho 

DGAP.REI (0950727), Processo 

SEI nº 23278.008634/2018-93, o 

Gestor informa:  

Reconhecemos o equívoco 

existente no Regimento Interno 

do IFBA (artigo 134, inciso I) 

quanto às atribuições do 

Pregoeiro, no que tange a 

elaboração de edital de pregão, 

já que, tal atribuição é da 

autoridade competente, conforme 

lei 10.520/2002. A Pró-Reitoria 

de Administração e Planejamento 

informou em atendimento à 

Solicitação de Auditoria de nº 

86/2018 que já foram adotadas 

Considerando que os normativos 

legais que regem o pregão, 

inclusive o eletrônico, como os 

Incisos I e IV, do Art. 3º, da Lei 

nº 10.520/2002; Art. 9º, Anexo I, 

do Decreto nº 3.555/2000; Art. 

11º e § 1º, do Art.18º, do Decreto 

5.450/2005, transcritos abaixo, 

realmente não incluem entre as 

competências do pregoeiro a 

elaboração do edital; 

             (.....) Transcrição de art. 

Da Lei acima mencionada. 

 

Emitimos a seguinte 

recomendação referente à 

 

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. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

providências para correção da 

inconformidade observada.  

Informamos que o Pró-Reitor de 

Administração e Planejamento, 

não faz mais parte da equipe de 

apoio dos processos licitatórios 

na modalidade pregão eletrônico, 

conforme Portaria nº 1.174 de 

06/04/2018.  

Comprovação no endereço 

http://portal.ifba.edu.br/anexo-

menu-institucional/portarias-

gabinete2018/portaria-1174-

constituir-comissao-pregoreiros-

reitoria/view 

Situação encontrada 1, da 

Constatação 01, a qual será 

acompanhada por meio do Plano 

de Providência Permanente – 

PPP desta Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN. 

 

CONSTATAÇÃO 02: 
Ausência de Termo de 

Homologação. 

 Não houve 
  

De acordo com o Despacho 

DGAP.REI (0950727), Processo 

SEI nº 23278.008634/2018-93, o 

Gestor informa: 

 

Reconhecemos que não é incluído 

pela autoridade homologadora o 

termo de homologação do 

pregão. 

 

Sendo assim, para corrigir tal 

irregularidade, encaminhamos o 

memorando de nº 

01/2019/DGAP/PROPA/IFBA 

(Processo SEI 

23278.000086/2019-34) para o 

Gabinete da Reitoria, solicitando 

que nos processos licitatórios de 

pregão seja incluído o referido 

termo. 

 

Por meio de consultas realizadas 

no Portal de Compras do 

Governo Federal – Comprasnet, 

qualquer pessoa, independente da 

sua participação no pregão, 

poderá acessar diversos 

documentos, comoTermo de 

Adjudicação, Ata do Pregão, 

Termo de Homologação, 

Recursos, etc. Entretanto, a 

legislação exige que todos esses 

documentos sejam anexados ao 

processo da licitação, aberto 

pelos devidos responsáveis do 

órgão, conforme Art. 8º da Lei nº 

10.520/2002, transcrito abaixo: 

 

Art. 8º Os atos 

essenciais do pregão, 

inclusive os 

decorrentes de meios 

eletrônicos, serão 

documentados no 

processo respectivo, 

com vistas à aferição de 

sua regularidade pelos 

agentes de controle, nos 

termos do regulamento 

previsto no art. 2º. (grifo 

nosso) 

 

Cabe salientar que com a 

implantação do Sistema 

Eletrônico de Informação – SEI, 

tais documentos poderão ser 

anexados ao processo, sem que o 

Princípio da Economicidade seja 

afetado. 

 

Diante do exposto, emitimos a 

recomendação abaixo, a qual será 

acompanhada por meio do Plano 

de Providência Permanente – 

PPP desta Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN. 

 

 

Recomendação 2.1: que, 

na realização de novos 

pregões, o Termo de 

Homologação do Pregão 

seja anexado ao processo. 
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AÇÃO Nº 13 – PAINT/2018: “Aquisições de Equipamentos de Processamento de 

Dados”  

Tabela 07: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 003/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 

1:Desconformidades 

legais constatadas na 

etapa do planejamento 

em relação ao disposto na 

IN 04/2014:  

 

1.1 - Ausência de efetivo 

alinhamento do 

Documento de 

Oficialização da 

Demanda - DOD ao 

Plano Diretor de 

Tecnologia da 
Informação – PDTI. 

 

Embora conste o tópico 

“Alinhamento 

Estratégico”, no item 2, 

do Documento de 

Oficialização da 

Demanda (SEI 0451647), 

observou-se a falta de 

efetivo alinhamento da 

contratação com 

elementos constantes do 

PDTI deste IFBA. De 

acordo com o Guia de 

boas práticas em 

contratação de soluções 

de TI do Tribunal de 

Contas da União - TCU, 

a área requisitante, com o 

apoio da área de 

TI/IFBA, deveria 

explicitar como a 

contratação da solução de 

Tecnologia de 

Informação colabora para 

o alcance de objetivos 

estabelecidos no Plano 

Diretor, entretanto, no 

referido documento, 

constou apenas a 

referência ao objetivo 

estratégico do 

requisitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não houve A gestão do Pólo de Inovação se 

pronunciou por meio da 

justificativa (SEI 0855175):  

 

No que tange ao item 1.1, o 

relatório em foco aponta para a 

“Ausência de efetivo alinhamento 

do Documento de Oficialização da 

Demanda - DOD ao Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação – 

PDTI”, argumentando que o tópico 

que descreve o “alinhamento 

estratégico” faz referência apenas 

“ao objetivo estratégico do 

requisitante”. Sobre esse aspecto a 

“desconformidade” apontada pelo 

documento procede em parte, se 

considerarmos como critério de 

avaliação o Guia de boas práticas 

em contratação de soluções de 

tecnologia da informação – Versão 

1.0, elaborado pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU, conforme 

faz a Senhora auditora. Entretanto 

o caput do formulário padrão 

utilizado (SEI0451647) solicita o 

“OBJETIVO ESTRATÉGICO DO 

REQUISITANTE” e, dessa forma, 

houve uma indução ao erro, pois, 

esse foi o entendimento da equipe 

que se encarregou de escrever o 

documento. Aliás tendo esse 

objetivo sido alcançado, como 

constatado pela Senhora Auditora.  

 

Ainda sobre o item 1.1, se 

considerarmos o descrito no item 

6.1.2 do Guia citado acima, 

veremos que o mesmo trata o 

Alinhamento estratégico como o 

“Alinhamento entre a contratação e 

os planos do órgão governante 

superior, do órgão e de TI do 

órgão”. Diante de tal definição, 

ainda que não se tenha realizado a 

citação direta do PDTI, foi feito 

referência à Portaria do MEC que 

trata da implantação do Pólo de 

Inovação Salvador (Nº 819, de 

13/08/2015), sendo, portanto, 

aludida a definição do órgão 

governante superior (MEC) e, por 

conseqüência, do órgão (IFBA) que 

deve cumprir a definição 

estratégica demandada pelo MEC.  

 

Assim sendo, sabendo do papel 

educativo que desempenha a 

Unidade de Auditoria Interna, 

sugerimos que a mesma recomende 

a modificação do caput do 

formulário mencionado no 

parágrafo anterior, visando evitar 

novos erros. 

 

 

Conforme a manifestação do Gestor 

Item 1.1: 

 

Diante dos argumentos 

expostos, mantemos a 

constatação, sendo 

indispensável que se estabeleça 

mecanismos de controle com 

vistas ao efetivo alinhamento 

das aquisições ao Plano Diretor 

de Tecnologia de Informação – 

PDTI. 

 

1.2: 

Considerando a manifestação 

supracitada, o documento (SEI 

0451650) se encontrava 

incompleto e sem a 

fundamentação adequada, 

verificou-se lacunas nas 

análises das alternativas que 

prejudicaram o entendimento 

deste. A título de exemplo, 

citamos à avaliação dos custos 

previstos, não foi localizada a 

análise comparativa destes 

custos no item 04 (análise das 

alternativas), nem no item 10 

(assinaturas) que demonstrasse 

a compatibilidade destes 

custos, de modo a assegurar 

que houve a economicidade e, 

por conseguinte, a vantagem na 

contratação, mesmo diante da 

manifestação de que os custos 

eram compatíveis e 

caracterizam a economicidade.  

 

Além disso, o referido 

documento carece de 

informações indispensáveis em 

relação à contratação, tendo em 

vista que não foi mencionado 

no estudo que a aquisição dos 

objetos deveria ser de forma 

conjunta, nem se quer houve a 

avaliação comparativa (custos) 

das formas de contratação com 

o objetivo de apresentar a 

melhor opção, se por preço 

global ou por item.  

Assim, diante das falhas do 

supracitado documento, em que 

determinados itens 

apresentaram informações 

incompletas, redação 

contraditória e incoerente, por 

vezes desconexas com o título e 

sem a adequada 

fundamentação, mantemos a 

constatação ao tempo em que 

emitiremos recomendação, a 

qual será acompanhada por 

meio do Plano de Providência 

Permanente – PPP desta 

AUDIN. 

 

Item 1.2.2: 

Recomendação 1: que os 

gestores responsáveis 

pelas áreas Técnicas e 

Administrativas 

estabeleçam as medidas 

de controle formais (por 

meio de regulamento 

interno, manual ou 

documentos congêneres), 

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;  

 

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;  

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; 

 

Recomendação 2: que 

após o estabelecimento 

dos mecanismos de 

controle, que se 

encaminhe a uma 

Instância Administrativa 

Superior com o objetivo 

de ratificar as 

medidas/procedimentos 

estabelecidos. 
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1.2 – Omissões, 

contradições e 

desconformidades na 

etapa do Estudo Técnico 

Preliminar da 

Contratação.  

 

1.2.1 - Declaração de 

viabilidade técnica e 

econômica da 
contratação.  

 

Inexiste, no item 9 da 

“Análise de viabilidade 

da contratação”(SEI 

0451650), a seguir 

transcrito, a declaração 

de viabilidade técnica e 

econômica da aquisição, 

contrapondo ao disposto 

tanto na IN 04/2014 

quanto no Guia de Boas 

Práticas de contratação 

em soluções de TI, sendo 

inserido no texto, tão 

somente, a informação da 

possibilidade de 

aquisição com recursos 
próprios. 

 

1.2.2 - Contradição e 

impropriedade na etapa 

de avaliação do estudo 

preliminar. 

 

Conforme o disposto na 

IN 04/2014, quando a 

equipe de planejamento 

(equipe técnica) 

considerar inviável a 

contratação, caberá à 

autoridade competente 

decidir motivadamente 

pelo prosseguimento ou 

não do processo de 

aquisição, devendo o 

estudo técnico preliminar 

ser avaliado e assinado 

por essa autoridade 

competente e não pela 
equipe de planejamento.  

 

No entanto, segundo o 

item 10.1 (integrantes 

técnicos) do documento 

“análise de viabilidade da 

contratação” (SEI 

0451650), embora a 

equipe técnica tenha se 

pronunciado pela 

inviabilidade da 

contratação, esta, 

contraditoriamente, 

aprovou o estudo técnico 
preliminar da aquisição.  

Cabe pontuar que a 

discrepância existente 

entre o que se encontra 

por meio da justificativa (SEI 

0855175):  

 

 

Sobre o Item 1.2, que trata da 

análise de viabilidade da 

contratação, o RELATÓRIO 

DEAUDITORIA, divide as suas 

observações em dois subitens: 1.2.1 

e 1.2.2.  

 

No primeiro caso (1.2.1), a Senhora 

Auditora informa que não existe “a 

declaração de viabilidade técnica e 

econômica da aquisição” [grifo no 

original] e que é apresentada “tão 

somente, a informação da 

possibilidade de aquisição com 

recursos próprios”. Nesse aspecto, 

se analisarmos o documento como 

um todo (SEI 0451650), a partir do 

seu título (“ANÁLISE DE 

VIABILIDADE 

DECONTRATAÇÃO”), veremos 

que o mesmo trata das possíveis 

soluções técnicas e econômicas, 

pois propõe alternativas de 

suprimento da demanda, propõe 

escolha, justifica a escolha, 

estabelece os benefícios esperados, 

analisa as questões que envolvem 

infraestrutura, recursos humanos, 

possíveis problemas de 

continuidade contratual e outros 

itens que definem a viabilidade 

técnica e econômica da aquisição 

do equipamento. Dessa forma, 

quando trata da “viabilidade da 

contratação” no item 9 (último item 

da avaliação propriamente dita, 

pois, o item 10 trata das 

assinaturas) apenas refere-se à 

condição de possuir os recursos 

para a aquisição, uma vez que 

todas as análises foram realizadas 

nos itens anteriores.  

Todavia, visando evitar futuros 

erros de interpretação, sugerimos 

que a Unidade de Auditoria 

Interna,recomende a criação de um 

formulário para realização da 

análise de viabilidade e em cada 

item seja disposto o que deve 

conter, em conformidade com a o 

Guia do TCU. 

 

No tocante ao item 1.2.2, o Gestor 

se manifestou conforme descrito 

abaixo:  

 

No que se refere ao item 1.2.2 

procede à incoerência apontada 

pelo RELATÓRIO DEAUDITORIA 

quando a equipe técnica que aprova 

a contratação afirma que ela 

mesma não o aprovou(item 10 da 

“ANÁLISE DE VIABILIDADE DE 

CONTRATAÇÃO”). Contudo, uma 

análise detida do final do parágrafo 

que consta às folhas 9 e 10 do 

documento “ANÁLISE DE 

VIABILIDADE 

DECONTRATAÇÃO” (SEI 

0451650), demonstra que se tratou 

 

No item 10(Assinaturas) do 

documento (SEI 0451650), o 

texto elaborado apresentou uma 

redação contraditória e 

incoerente, no qual constava a 

informação de que a própria 

equipe técnica se pronunciara 

pela inviabilidade da 

contratação.  

 

Embora a Gestão do Pólo tenha 

reconhecido a contradição 

existente,  pontuando que 

ocorreu um provável erro de 

digitação, possivelmente por 

aproveitamento de texto 

anterior, a questão central 

(viabilidade ou não da 

contratação) não foi 

devidamente esclarecida.  

 

Ainda que tenha ocorrido o 

pronunciamento em relação às 

alternativas de suprimento da 

demanda, verificaram-se 

lacunas nas análises constantes 

do supracitado documento que 

prejudicaram o entendimento 

deste. A título de exemplo, 

citamos a avaliação dos custos 

previstos, visto que não foi 

localizada a análise 

comparativa destes custos no 

item 04 (análise das 

alternativas) e no item 10 

(assinaturas), que demonstrasse 

a compatibilidade destes 

custos, de modo a assegurar 

que houve a economicidade e, 

por conseguinte, a vantagem 

dessa contratação, mesmo 

diante da manifestação de que 

os custos eram compatíveis e 

caracterizam a economicidade.  

 

Assim, diante das falhas do 

supracitado documento, em que 

determinados itens foram 

apresentados com informações 

incompletas, redação 

contraditória e incoerente, por 

vezes desconexas com o título e 

sem a adequada 

fundamentação, mantemos a 

constatação ao tempo em que 

emitiremos recomendações, as 

quais serão acompanhadas por 

meio do Plano Permanente de 

Providência -PPP desta 

AUDIN. 
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disposto no texto do item 

10 (assinaturas), a seguir, 

e os supostos 

responsáveis por sua 

elaboração, desperta para 

a possibilidade da 

ocorrência de 

manipulação/simulação 

do processo. 

de um erro de digitação, 

possivelmente por aproveitamento 

de texto anterior. Afinal, o texto se 

mostra desconexo com as boas 

normas do português, tornando-se 

sem um sentido claro, pois a equipe 

técnica que afirma estar de acordo 

com as necessidades do órgão 

inclui uma locução conjuncional 

concessiva, com o sentido de 

“ainda que”, ela mesma (a equipe 

técnica) tenha considerado inviável 

a contratação, conforme transcrito 

a seguir.  

 

“Está de acordo com as 

necessidades técnicas, operacionais 

e estratégicas do órgão, mesmo que 

a equipe técnica tenha se 

pronunciado pela inviabilidade da 

contratação”.  

 

Ressaltamos, ainda, que os 

parágrafos subseqüentes ao citado 

acima do mesmo item 10 da 

“ANÁLISE DE VIABILIDADE DE 

CONTRATAÇÃO” (SEI 0451650), 

continuam a afirmar a pertinência 

da contratação.   

 

“O presente planejamento está em 

conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao 

cumprimento do objeto e os com os 

requisitos administrativos 

necessários ao cumprimento do 

objeto. O presente planejamento 

atende adequadamente às 

demandas do negócio formuladas, 

os benefícios pretendidos são 

adequados, os custos previstos são 

compatíveis e caracterizam a 

economicidade, os riscos 

envolvidos são administráveis e a 

área requisitante priorizará o 

fornecimento de todos os elementos 

aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que 

recomendamos a aquisição 

proposta e atende adequadamente 

às demandas de negócio 

formuladas, os benefícios 

pretendidos são adequados, os 

custos previstos são compatíveis e 

caracterizam a economicidade, os 

riscos envolvidos são 

administráveis e a área 

requisitantes priorizará o 

fornecimento de todos os elementos 

aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios 

pretendidos, pelo que 

recomendamos a aquisição 

proposta.” 

 

Dessa forma, levantar suposições 

de “manipulação/simulação” não 

parece ser uma boa prática quando 

se trata de um processo educativo. 
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1.3 –Impropriedades do 

termo de referência. 

 

Diante da contradição 

observada na avaliação 

do estudo preliminar, o 

qual serviu de base para a 

decisão da contratação e, 

em ato contínuo, para 

elaboração do termo de 

referência, constataram-
se os seguintes fatos:  

 

1.3.1 – Detalhamento do 

objeto após a autorização 
da licitação. 

 

A descrição completa do 

objeto da contratação, no 

termo de referência, 

ocorreu em 19/10/2017, 

conforme o disposto no 

despacho exarado por 

autoridade do Pólo (SEI 

0492071), no entanto, 

esse detalhamento 

ocorreu 13 (treze)dias 

após a autorização para 

abertura do processo 

licitatório em 06/10/2017, 

de acordo com o 

despacho (SEI 0478156). 

 

1.3.2 – Inadequação do 

Termo de referência  

 

Na etapa de seleção do 

fornecedor, o Termo de 

Referência (SEI0492077) 

foi impugnado pela 

Empresa Scansystem, em 

relação às especificações 

técnicas referentes ao 

formato de gravação de 

imagem do Scanner 3D 

digital (SEI 0711829), 

pois a citada pessoa 

jurídica considerou a 

descrição direcionada 

para o aparelho Creaform 

3D, modelo GOSCAN 
3D. 

 

Segundo a Scansystem só 

havia um aparelho com 

as características dos 

formatos de saída, sendo 

este considerado um 

motivo de limitação da 

competitividade. De 

acordo com a Ata do 

pregão nº 11 - Quadro 4 a 

seguir, as empresas 

AMETEK do Brasil Ltda. 

e a EBSX2 Comércio e 

Representações Ltda. 

foram as únicas que 

apresentaram as 

especificações do arquivo 

 Com relação ao item 1.3.1, a 

Gestão informa:  

 

No item 1.3.1, o RELATÓRIO DE 

AUDITORIA aponta um erro 

processual, conforme transcrito 

abaixo:  

 

“A descrição completa do objeto da 

contratação, no termo de 

referência, ocorreu em 19/10/2017, 

conforme o disposto no despacho 

exarado por autoridade do Pólo 

(SEI 0492071), no entanto, esse 

detalhamento ocorreu 13 (treze) 

dias após a autorização para 

abertura do processo licitatório em 

06/10/2017, de acordo com o 

despacho (SEI 0478156)”.  

 

A versão apresentada acima nos 

parece ser pouco condizente com os 

documentos acostados ao processo. 

O primeiro Termo de Referência foi 

anexado ao processo em 

18/09/2017 (SEI 0451653) e em 

02/10/2017 (SEI 0469828), 

buscando o aprimoramento do 

documento, novo Termo foi 

acostado ao processo. Após o 

parecer jurídico e o despacho para 

abertura do processo em 05 e 

06/10/2017, respectivamente, foi 

observado que o mesmo necessitava 

de ajustes. Dessa forma, foram 

realizadas as correções necessárias 

e inserido novamente no processo. 

O despacho do profissional ligado 

ao Pólo (SEI 0492071), citado pela 

Senhora auditora no relatório em 

foco e transcrito a seguir, deixa 

claro essa  informação.  

 

“Prezados,  

Informo que o Termo de Referência 

(SEI 0469828) não consta todo a 

descrição completa do objeto de 

aquisição.  

Desta forma, corrigir (sic) este 

documento e inserir (sic) no 

processo com número (SEI 

0492077)  Coloco-me à disposição 

para maiores informações.” 

  

Aliás, nesse ponto, visando o nosso 

aprendizado para não incorrer em 

erro semelhante no futuro, nos cabe 

perguntar a essa Unidade de 

Auditoria Interna: Quando se 

identifica, tempestivamente, como 

foi o caso, um erro num documento 

acostado a um processo devemos 

deixar o processo seguir com o 

documento errado? Devemos parar 

o processo e abrir um novo ou 

devemos corrigi-lo e registrar no 

processo?  

 

Alude, ainda, o RELATÓRIO DE 

AUDITORIA que o Termo de 

Referência corrigido apresentava 

apenas uma assinatura. Nesse 

aspecto procede o questionamento 

da auditoria, mas o fato de se tratar 

Item 1.3  

 

Item 1.3.1 

 

Embora o primeiro Termo de 

Referência tenha sido anexado 

ao processo em 18/09/2017 

(SEI 0451653) e, 

posteriormente, em 02/10/2017 

(SEI 0469828), não houve 

diferença na descrição do 

objeto constante destes 

documentos, no entanto, 

quando se observou o último 

documento (SEI 0492077), 

postado em 19/10/2017, após a 

autorização para a abertura do 

processo licitatório, em 

06/10/2017, verificou-se que 

houve modificação substancial 

do Termo de Referência não 

sendo, portanto, apenas uma 

correção, mas todo o 

detalhamento dos 

equipamentos.  

 

Salienta-se que esse 

detalhamento do Termo de 

Referência (SEI 0492077) 

deixou subentendido a 

possibilidade de 

direcionamento para 

determinado fornecedor, de tal 

forma, que o edital de licitação 

sofreu impugnação, 

notadamente, em relação à 

descrição do objeto, o que 

resultou em correção desta 

última versão do Termo.  

Assim, diante da considerável 

modificação na descrição do 

objeto, faz-se necessário maior 

controle quando da inserção de 

nova ciência/autorização em 

relação às alterações ocorridas, 

fazendo constar a assinatura de 

todos os membros da equipe de 

planejamento, conforme 

exigência constante em 

dispositivo legal. 

 

 

Item 1.3.2 

 

Quanto ao item 1.3.2, 

ratificam-se a fragilidade e a 

falta de tempestividade 

ocorridas na etapa do estudo 

preliminar da contratação. 
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de saída conforme o 

disposto no termo de 

referência. 

 

Ainda que, após o ato de 

impugnação,o referido 

Termo tenha sido 

corrigido e o edital tenha 

sido republicado(SEI 

0711854),observou-se 

fragilidade na etapa de 

planejamento da 
contratação.  

 

(Vide Quadro na pág. 

14 do Relatório Técnico 

Final  nº 003/2018) 

 

1.3.3– Impossibilidade de 

identificação do custo 

individual por 

equipamentos.  

 

Ausência de informação 

relativa aos preços 

unitários dos bens 

constantes do termo de 

referência, 

impossibilitando a 

identificação do preço 

individual na composição 

do preço global.  

 

Cabe destacar que a 

aquisição do scanner 3D 

digital, com preço global 

de R$ 139.999,99, foi 

realizada, conjuntamente, 

com outros equipamentos 

como notebook, software 

de aquisição de dados, 

além de outros itens 

acessórios.  

Nesse sentido, o valor 

unitário dos bens que o 

IFBA, efetivamente, 

pagou por cada 

equipamento se perde no 

valor global, uma vez que 

nem a nota fiscal 

eletrônica nº 1.809, nem a 

nota de empenho nº 

2017NE801354 dispõem 

das informações unitárias 
dos bens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

apenas de uma correção pode ter 

levado o profissional a entender 

que todas as assinaturas não 

cessárias. Entretanto, tal descuido 

burocrático, não criou qualquer 

embaraço ou ônus ao processo. 

 

 

No tocante ao item 1.3.2, o gestou 

relata:  

 

Sobre o item 1.3.2, consideramos 

que a análise apresentada no 

RELATÓRIO DE AUDITORIA já 

demonstra que houve aprendizado e 

que o processo foi corrigido. 

Entretanto, gostaríamos de 

registrar que não é tão simples 

realizar o descritivo de 

maquinários complexos e de última 

geração. Dessa forma, por mais 

esmero que tenhamos, sempre é 

possível incorrer em erros de 

especificação. 

 

Com relação ao item 1.3.3, a 

Gestão informa:  

 

No que cabe ao item 1.3.3, o 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

aponta para uma “impossibilidade 

de identificação do custo individual 

por equipamentos”, sugerindo a 

utilização da modalidade de preço 

global. Tal sugestão parece 

demonstrar um desconhecimento 

técnico do objeto. Na verdade, não 

foram adquiridos vários itens que 

poderiam ser fatiados e cotados 

separadamente e, sim, um conjunto. 

Os itens pedidos funcionam como 

acessórios e possuem 

características específicas, sendo 

classificados como 

equipamentos/software dedicados, 

isto é, o equipamento principal 

(Scanner 3D) não funciona sem um 

software e sem um computador que 

sejam compatíveis com o mesmo.  

Realizar a aquisição em itens 

separados corre-se o risco de 

adquirir itens que não sejam 

compatíveis ou que não permitam o 

funcionamento pleno do 

equipamento principal ou, ainda, 

não seja adquirido por impugnação 

de um item. Tal situação 

acarretaria perdas ao erário, pois o 

equipamento não funcionaria, ou 

funcionaria  de forma inadequada. 

 

 

 

Item 1.3.3 

 

 

Embora a gestão tenha 

argumentado que os 

equipamentos foram 

comprados em conjunto, por se 

tratarem de 

equipamentos/software 

dedicados, não houve a 

apresentação, no estudo técnico 

preliminar, de elementos que 

justificassem tecnicamente a 

necessidade da compra 

conjunta e que demonstrasse, 

por meio da avaliação dos 

custos e métodos, que esta 

opção seria vantajosa para o 

Pólo e Instituto. 

 

Cabe destacar que a regra é o 

parcelamento, enquanto que o 

agrupamento é a exceção, que 

deve ser avaliado e justificado, 

tendo como fundamento as 

análises realizadas a partir da 

mensuração e comparação dos 

custos e alternativas técnicas 

com a finalidade de evidenciar 

os prejuízos e as vantagens da 

aquisição tanto pela 

modalidade de preço global 

quanto por item, sopesando as 

distintas alternativas para a 

escolha da modalidade mais 

vantajosa para o contratante. 

 

No tocante à falta de 

apresentação da estimativa de 

preços unitários dos itens no 

termo de referência, não se 

considera plausível o 

argumento da Gestão. Cabe 

destacar que esta auditoria 

interna procedeu à revisão dos 

documentos do processo, 

verificando, inclusive, que no 

documento SEI (0712061) 

denominado de “Anexo 

Diligência Realizada” a 

representante comercial 

encaminhou e-mail informando 

sobre as especificações do 

notebook e assessórios, 

dispostos no anexo SEI 

(0712062), e que foram, 

posteriormente, adquiridos pelo 

Pólo.  

 

Neste último documento, 

contraditoriamente à 

manifestação da Gestão, que 

alegou que os objetos foram 

adquiridos em conjunto, 

porquanto, não poderiam ser 

fatiados e cotados 

separadamente, foi informado 

que o notebook da marca 

Dell(Precision Workstation 

7510),adquirido como se fosse 

acessório, possuía o preço 
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unitário estabelecido no valor 

de R$ 19.207,00, além das 

especificações dos preços da 

mochila (Mochila Dell 

Professional 15") e do mouse 

wireless (Dell Premier - 

WM527), respectivamente, R$ 

148,00 e R$ 158,00.  

 

Assim, verifica-se que não há 

possibilidade de se avaliar a 

vantagem dessa aquisição para 

o IFBA, tendo em vista a falta 

de transparência em relação ao 

custo unitário de aquisição do 

objeto do Scanner 3D.  

 

Diante das inconsistências 

observadas nos atos realizados 

na etapa de planejamento da 

contratação do processo nº 

23278.005282/2017-33, 

emitimos as recomendações, as 

quais serão acompanhadas por 

meio do Plano de Providência 

Permanente – PPP desta 

AUDIN. 

Constatação 2: falta de 

Segregação de Funções. 

 

Inobservância quanto ao 

Princípio da Segregação 

de Função, tendo em 

vista o acúmulo das 

funções de Pró-reitor de 

Administração e 

Planejamento e membro 

da equipe de apoio do 

pregoeiro, acúmulo esse, 

que fragiliza os controles 

internos administrativos, 

deixando os processos de 

contratação por pregão 

eletrônico passíveis de 

eventuais erros e/ou 
fraudes. 

Conforme entendimento 

do TCU, as ações da fase 

interna da licitação 

devem ser providenciadas 

por agentes diversos 

daqueles que atuarão na 

fase externa. Ademais, 

conforme o disposto na 

IN 04/2014, a atuação de 

cada servidor, no 

processo de aquisição de 

equipamentos de 

processamento de dados, 

já se encontrava, 

previamente, definida no 
referido dispositivo. 

Diante disso, 

considerando que o cargo 

de Pró-Reitor, cujas 

atribuições estão 

intrinsecamente 

vinculadas à área de 

contratação e com 

atuação exigida, dentre 

outros artigos, no § 2º do 

art. 11 da supracitada 

Não houve Conforme o Memorando nº 

013/2018 /PROAP/IFBA, o gestor 
relata:  

Constatação 02:Quanto à 
segregação de funções;  

Informamos que o Pró-reitor não 

faz mais parte da Comissão de 

Licitação, conforme Portaria 

nº1.174 de 06/04/2018. 

Comprovação no endereço 

http://portal.ifba.edu.br/anexo-
menuinstitucional/  

portarias-gabinete-2018/portaria-

1174-constituir-comissao-

pregoreirosreitoria/view 

Conforme citado no Relatório 

de Controle Interno nº 

004/2018, a segregação de 

função é uma técnica 

fundamental e basilar de 

controle interno, 

reiteradamente, citada em 

normas, doutrina e 

jurisprudência, no entanto, não 

é devidamente observada pelo 

IFBA.  

Ainda que a gestão tenha 

retirado o nome do Pró-reitor 

como membro da equipe de 

apoio do pregoeiro, esta 

AUDIN mantém a constatação, 

ao tempo em que aguarda ações 

concretas e o encaminhamento 

das respectivas providências 

adotadas para elidir tal 

constatação, uma vez que, na 

manifestação em relação 

Relatório de avaliação do 

Controle Interno nº 

004/2018(documento SEI 

0848734), o gestor alegou 

quadro insuficiente de pessoal 

como justificativa para o não 

cumprimento do princípio da 

segregação de funções.  

Do exposto, informamos que o 

acompanhamento das medidas 

adotadas pela PROAP, em 

relação ao cumprimento do 

princípio da segregação de 

funções, será realizado por 

meio do Plano de Providência 

Permanente –PPP, em 

atendimento às recomendações 

oriundas do Relatório nº 

004/2018 que avalia o controle 
interno. 

Relatório nº 004/2018 

que avalia o controle 
interno 
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Instrução Normativa 

04/2014, verifica-se a 

inobservância quanto ao 

cumprimento do 

princípio da segregação 

de funções. 

Constatação3: 

Detectados indícios de 

favorecimento: 

 

3.1 - Atuação fictícia de 

empresas com a 

simulação de uma 
suposta competição: 

 

Na fase de seleção da 

contratação, os fatos 

observados indicaram a 

possibilidade de ter 

ocorrido um arranjo entre 

empresas com vista a 

simular uma aparente 

competição, conforme o 

disposto nos subitens a 
seguir:  

 

3.1.1 – Coincidência de 

representante/procurador 

entre concorrentes no 

mesmo pregão. 

 

Atuação concomitante do 

mesmo representante 

comercial/procurador 

(Sra. L.L) em defesa dos 

interesses de distintas 

empresas, a Scansystem 

Brasil e a 

NAVISYSTEM 

IMPORTAÇÃO 

LTDA,sendo que a 

segunda empresa foi a 

vencedora da licitação. 

Numa situação como 

essa, há o 

comprometimento na 

aplicação do princípio da 

isonomia do certame em 

razão da violação do 

sigilo das propostas, bem 

como da ofensa ao 

princípio da 
competitividade. 

 

(Vide Quadro na pág. 

20 do Relatório Técnico 

Final  nº 003/2018) 

 

No e-mail, endereçado 

pela licitante para o 

correio eletrônico-

pregoeiros da Reitoria, 

denominado “Anexo - 

diligência realizada”(SEI 

0712061), a representante 

da Navisystem, Sra. L.L, 

Não houve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com o documento 

Sistema SEI (0855175) 

denominado de justificativa do 

Pólo, o gestor informa:  

Finalmente, o item 3.1 do 

RELATÓRIO DE AUDITORIA, mas 

especificamente no item 3.1.1, 

informa que um funcionário do 

Pólo encaminhou e-mail (SEI E- 

mail PIS REI 0543366) com a nota 

de empenho para empresa diferente 

daquela que ganhou o certame 

licitatório, registramos que o 

referido endereço foi obtido na 

Planilha DADOS DA EMPRESA 

(SEI 0529833), em documento 
acostado ao processo. 

 

 Conforme resposta 

encaminhada por meio do 

Memorando nº 
013/2018/PROAP/IFBA:  

 

Fase seleção de fornecedores.  

 

Os e-mails recebidos e 

encaminhados pelo pregoeiro 

presentes no processo são pedidos 

de esclarecimentos e impugnação 

ao Edital e solicitação de diligência 

necessária para análise correta da 
proposta.  

 

Cabe aqui ressaltar que os pedidos 

de esclarecimentos e impugnações, 

apresentados neste certame, foram 

devidamente respondidos para as 

empresas solicitantes e para outros 

interessados no processo, pois 

disponibilizamos no Portal de 

Compras Governamentais, evitando 

assim favorecimentos. 

 

Esclarecimento:  

(09/11/2017 12:24:19 )  

Mensagem: Em relação 

ao notebook, pode ser o 

HD SSD no lugar do 
Flash?  

Resposta: O HD 

solicitado é híbrido, 

porém o HD puramente 

SSD tem melhor 

desempenho. Sendo 

assim, atende as 

necessidades, desde que 

possua o espaço mínimo 

de 500 Gb  

Diante da manifestação da 

Gestão, ocorrida por meio do 

documento Sistema SEI 

(0855175) e do Memorando nº 

013/2018/PROAP/IFBA, 

consideramos pertinente o 

argumento de que não seria 

possível identificar algumas das 

irregularidades observadas no 

momento da sessão - etapa de 

lances, no entanto, alguns fatos 

ocorridos, a exemplo da 

atuação concomitante de 

mesmo representante em defesa 

dos interesses de distintas 

empresas,bem como a 

circunstância do e-mail de 

encaminhamento da nota de 

empenho ter sido direcionado à 

empresa adversária no certame, 

poderiam servir de alerta para a 

equipe.  

Considera-se pertinente a 

manifestação quanto ao fato de 

que apenas com base no valor, 

isoladamente, não há como 

afirmar a ausência de sigilo das 

propostas, tendo em vista que a 

maioria das propostas 

cadastradas em pregões 

eletrônicos geralmente reflete 

ou se assemelha, ao preço de 

referência do item específico, 

entretanto, observando o 

conjunto de indícios, verificou-

se que duas empresas (a 

SCANSYSTEM BRASIL e a 

NAVISYSTEM 

IMPORTAÇÃO LTDA) deram 

os lances inicias idênticos e, 

possuíam, comprovadamente, 

nos autos do processo, a mesma 

representante comercial.  

Ressalta-se que conforme o 

Glossário de Termos de 

Controle, expedido pelo TCU, 

o conjunto robusto de indícios 

que permita a formação de 

juízo sobre uma questão pode 

ser admitido, em determinadas 

circunstâncias e com a devida 

cautela, como meio de prova 

indireto. Assim, a análise 

isolada dos indícios constantes 

no item 3.1.3, por si só, não se 

constitui em irregularidades, 

todavia, quando existe uma 

sequência de indícios, 

conforme os relacionados 

abaixo, é possível a formação 

de juízo nesse sentido:  

 Atuação concomitante de 

um mesmo representante 

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. 

 

 

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. 
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deixa evidente a íntima 

relação existente entre as 

empresas no mesmo 

pregão, uma vez que as 

indagações iniciais, 

constantes nos 

documentos (SEI 

0711829, 0711887 e 

0711912), foram 

realizadas pela 

Scansystem e a 

solicitação de 

interlocução com agente 

público, constante no 

documento(SEI 

0712061), foi realizada 
pela Navisystem. 

 

Após o ato de 

adjudicação e 

homologação, este último 

ocorrido em 21/11/2017, 

verificou-se por meio do 

documento (E-mail PIS 

REI 0543366), transcrito 

a seguir, que a Nota de 

Empenho 

(nº2017NE801354), cujo 

credor foi a 

NAVISYSTEM 

IMPORTAÇÃOLTDA, 

fora encaminhada pelo 

Pólo de Inovação para o 

endereço de e-mail da 

Scansystem Brasil, 

demonstrando de forma 

clara e explícita o grau de 
afinidade das empresas. 

 

E-mail PIS REI 0543366
  

Data de Envio:  

 01/12/2017 14:13:54 

De:  

 IFBA/Pólo de Inovação 

Salvador        

<poloinovacaosalvador@

ifba.edu.br> 

Para: 

 a_______@scansystem.c

om.br 

 

Assunto:  

Envio de Nota de 

Empenho 

 

Mensagem:  

Prezada senhora 

A___________, 

 

Boa tarde! 

 

Anexo, estamos 

encaminhando cópia da 

Nota de Empenho de 

nº2017NE801354, 

referente à aquisição de 

01  (um) 

SCANNER 3 D 

PORTÁTIL. 

 

Obs.: O material deverá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclarecimento:  

(08/11/2017 11:50:06 )  

 

Mensagem: O edital 

acima mencionado no 

item 3 do Anexo I, 

solicita prazo de entrega 

de 30 (trinta) dias úteis, 

não obstante, por tratar-

se de itens com 

fabricação muito 

específica que demanda 

produção por 

encomenda. Os 

fabricantes em média 

têm concluído a 

produção destes 

equipamentos em 120 

dias e disponibilizando 

para embarque depois 

deste período. Como se 

tratam de sistemas que 

são importados e 

dependem de liberação 

alfandegária, o prazo de 

entrega tem ocorrido em 

até 150 dias após o 

recebimento das notas 

de empenho. Pelo 

exposto, solicitamos o 

aceite deste prazo de 

entrega para 150 (cento 

e cinqüenta) dias aos 

itens cotados de origem 

importada visando que 

assim não haja perda de 

qualidade no processo 

produtivo tão pouco nos 

compromissos 

contratuais da empresa 

vencedora. 

Resposta: Entendemos a 

preocupação da empresa 

e acreditamos que são 

coerentes os argumentos 

apresentados, entretanto 

o pregão ainda não 

ocorreu. Dessa forma, 

não podemos responder 

especificamente a este 

caso. Todavia, caso a 

empresa vencedora do 

certame solicite 

ampliação do prazo de 

entrega e apresente seus 

motivos, analisaremos e 

poderemos conceder a 

ampliação do prazo de 

entrega. 

 

Esclarecimento:  

(01/11/2017 11:25:07 ) 

 

Mensagem: Poderia por 

favor, informar o modelo 

que usaram como base 

nas  

especificações do 

notebook?  

 

Resposta: No que diz 

de empresas competidoras 

no mesmo certame; 

  

 Propostas iniciaiscom 

valores idênticos 

encaminhados pelo 

mesmo representante;  

 

 Possibilidade de 

existência de vinculação 

parental;  

 

 Possibilidade de 

participação de empresas 

com vistas a tumultuar o 

certame;  

 Empresas distintas com a 

mesma proporção linear 

no decréscimo nos preços.  

Diante do exposto, esta AUDIN 

mantém a constatação 1.3, ao 

tempo em que aguarda ações 

concretas e o encaminhamento 

das respectivas providências 
adotadas, emitimos as seguintes 

recomendações, as quais serão 
acompanhadas por meio do 

Plano de Providência 
Permanente – PPP. 
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ser entregue no endereço 

abaixo: 

 

Parque Tecnológico da 

Bahia, Rua Mundo, nº 

121, Edifício 

Tecnocentro, Subsolo 1. 

Bairro Trobogy, 

Salvador, BA, Brasil - 

CEP: 41.745-715. 

 

Favor sinalizar o 

recebimento deste e-mail, 

qualquer dúvida estamos 

à disposição. 
 

Antecipadamente, 

agradecemos. 

 

J. A 

Instituto Federal da Bahia 

- IFBA 

Pólo de Inovação 

Salvador - PIS 

(71) 3221-0397 

 

Salienta-se que o vínculo 

da 

representante/procurador 

com as distintas empresas 

foi percebido em 

documentos digitais, 

mencionados no Quadro 

4e no e-mail, os quais 

foram trocados por 

agentes públicos tanto do 

Pólo quanto da Reitoria e 

dispostos no processo de 

compras do scanner 3D 
digital. 

 

3.1.2 – Possibilidade da 

existência de vinculação 

parental entre sócios e/ou 

administradores das 

empresas concorrentes no 
mesmo certame: 

 

Em pesquisa realizada 

junto ao site da Receita 

Federal do Brasil – RFB, 

durante consulta pública 

ao Quadro de Sócios e 

Administradores - QSA, 

em 20/08/2018, foi 

observada a existência do 

mesmo sobrenome 

“Adelmann” nos nomes 

dos 

sócios/administradores 

das distintas pessoas 

jurídicas concorrentes no 

pregão nº 11, conforme o 

disposto no Quadro5. 

 

(Vide Quadro na pág. 

22 do Relatório Técnico 

Final  nº 003/2018) 

Nesse sentido, além da 

existência de um mesmo 

respeito as 

especificações do 

notebook dedicado, 

tomamos como 

referência parâmetros 

técnicos que suportem o 

uso do scanner e de 

softwares para 

tratamento de imagem. 

Existem diversas opções 

com a configuração 

indicada.  

 

Aviso:  

27/10/2017 12:36:59 

Evento de Alteração com 

publicação prevista para 

30/10/2017. Motivo: 

Alteração do Termo de 

Referência. 

 

Fonte: Site Compras 

Governamentais 

 

No dia 10/11/2017, deu se a 

abertura da sessão pública do 

Pregão Eletrônico 11/2017 com 

08propostas cadastradas. 

Destacamos que o TCU orienta a 

não desclassificação de propostas 

em função do valor (ex: R$ 

5.000.000,00) antes da fase de 

lances. O Acórdão TCU nº 

2.131/2016, do Tribunal de Contas 

da União – TCU esclarece que a 

desclassificação das licitantes, 

antes da fase de lances, em 

decorrência da apresentação de 

propostas cujos valores são 

superiores ao valor estimado 

afronta à Lei nº 10.520/2002 e ao 

Decreto nº 5.450/2005. Levando em 

conta que as 08 propostas estavam 

em conformidade com os requisitos 

do edital, foram classificadas se 

seguiram para a fase de lances. 

 

Cabe aqui informar que durante as 

fases de classificação de propostas 

e lances, não existe possibilidade de 

se identificar quais fornecedores 

participam do certame, pois o 

sistema não permite a identificação 

dos mesmos, apenas informa em 

tempo real, ao fornecedor, qual o 

menor lance ofertado no pregão e o 

seu último lance cadastrado. 

 

Durante a classificação das 

propostas no sistema eletrônico foi 

verificado, pelo pregoeiro, que 

existiam três propostas idênticas, 

conforme descrito no relatório de 

auditoria. Fato que não passou 

despercebido pelo pregoeiro, no 

entanto este valor (R$ 242.196,67), 

representa exatamente o valor 

estimado para aquisição do item no 

Termo de Referência, idêntico 

inclusive em centavos. Neste 

sentido, com base no valor, não há 

como afirmar a ausência do sigilo 

das propostas. Conforme 
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representante 

salvaguardando os 

interesses tanto da 

Navisystem quanto da 

Scansystem, observa-se a 

possibilidade de grau de 

parentesco nos quadros 

societários dessas 

empresas, fato esse que 

tende a causar maior 

fragilidade à aplicação do 

princípio da 
competitividade. 

 

3.1.3 – Indícios de 

simulação de disputas na 
fase dos lances. 

 

Com base na análise da 

etapa de lances, constante 

da ata do pregão nº 11, 

verificou-se as seguintes 

constatações, conforme o 

disposto abaixo: 

 As empresas 

concorrentes 

(Navisystem 

Importação Ltda, 

Scansystem Ltda e 

VAS Tecnologia 

Industrial) 

apresentaram 

propostas iniciais 

com valores 

idênticos. A 

coincidência dos 

valores se mostrava, 

inclusive, em 

centavos, sendo que 

as duas primeiras 

empresas possuíam, 

comprovadamente, 

o mesmo 

administrador/procu

rador. 

 

Diante de tal fato, 

verifica-se a 

tendência da 

proposta de preço 

da empresa Vas 

Tecnologia ter sido 

apresentada pelo 

mesmo 

administrador/procu

rador, reforçando a 

ausência do sigilo 

nas propostas, 

conforme o disposto 
no Quadro 6. 

 

(Vide Quadro na pág. 

23 do Relatório Técnico 

Final  nº 003/2018) 

 

 A empresa 

Profoxnetworks 

Soluções 

apresentou a 

proposta de preço 

documento n° 0711854, Edital 

pg.22, do processo nº 

23278.005282/2017-33. 

A maioria das propostas 

cadastradas em pregões eletrônicos 

geralmente reflete ou se 

assemelham, ao preço de referência 

do item específico, conforme o caso, 

levando em conta que após a 

abertura da licitação terá uma 

etapa competitiva de lances. 

Durante a fase competitiva, foram 

ofertados 162 lances, tendo no final 

o lance de R$ 139.999,99 como 

sendo o melhor lance (menor preço 

ofertado) e como arrematante a 

empresa NAVISYSTEM 

IMPORTACAO LTDA. – EPP, 

CNPJ: 08.395.059/0001-38. 

Iniciou-se então a fase de 

habilitação, convocando a empresa 

melhor classificada para 

apresentação dos documentos de 

habilitação, conforme determinava 

o Edital do certame e em 

conformidade com a Lei 

10.520/2002. 

Art. 4º A fase externa do 

pregão será iniciada 

com a convocação dos 

interessados e observará 

as seguintes regras:  

[...]  

XII - encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas 

as ofertas, o pregoeiro 

procederá à abertura do 

invólucro contendo os 

documentos de 

habilitação do licitante 

que apresentou a melhor 

proposta, para 

verificação do 

atendimento das 

condições fixadas no 
edital;  

XIII - a habilitação far-

se-á com a verificação 

de que o licitante está 

em situação regular 

perante a Fazenda 

Nacional, a Seguridade 

Social e o Fundo de 

Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e as 

Fazendas Estaduais e 

Municipais, quando for o 

caso, com a 

comprovação de que 

atende às exigências do 

edital quanto à 

habilitação jurídica e 

qualificações técnica e 

econômico-financeira;  

XIV - os licitantes 

poderão deixar de 

apresentar os 

documentos de 

habilitação que já 

constem do Sistema de 

Cadastramento 
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sabidamente 

inaceitável, que 

correspondia a 20 

vezes o valor 

estimado na ata. 

Diante disso, 

aponta-se para a 

tendência desta 

proposta ter sido de 

cunho meramente 

figurativo. Fato esse 

reforçado pela 

ausência de efetiva 

participação dessa 

empresa na disputa, 

tendo em vista que 

duas empresas 

(Profoxnetworks 

Soluções e 

R.C.Romano 

Importação) 

realizaram apenas o 

lance inicial. 

 

 Coincidência na 

proporção de 

redução dos preços 

das empresas TM 

Soluções Integradas 

e EBSX2 Comércio 

e Representações, 

indicando, mais 

uma vez, a 

possibilidade de 

ofensa ao sigilo das 

propostas, conforme 

o disposto no 

Quadro 7. 
 

(Vide Quadro na pág. 

23 do Relatório Técnico 

Final  nº 003/2018) 

 

Diante do intervalo de 

registros temporais, entre 

as seqüências 

11:29:30:610 e 

11:32:30:387, observou-

se que o reduzido 

decréscimo de valor nos 

preços (em centavos) foi 

exatamente o mesmo 

tanto para a empresa TM 

Soluções quanto para a 

EBSX2. Assim, reforça-

se a possibilidade de 

ausência de sigilo das 
propostas. 

 

Ademais, com base na 

avaliação da ata, na etapa 

de lances, percebeu-se 

que o comportamento 

dessas empresas foi 

bastante peculiar, uma 

vez que elas ofertavam 

lances com valores 

sempre acima do menor 

preço apresentado, o que 

demonstra a possibilidade 

de atuação com vistas a 

Unificado de 

Fornecedores – Sicaf e 

sistemas semelhantes 

mantidos por Estados, 

Distrito Federal ou 

Municípios, assegurado 

aos demais licitantes o 

direito de acesso aos 

dados nele constantes;  

XV - verificado o 

atendimento das 

exigências fixadas no 

edital, o licitante será 

declarado vencedor; 

Levando em conta que o preço do 

item estava estimado em R$ 

242.196,67 e foi arrematado por R$ 

139.999,99, apresentando uma 

redução aproximada de 57%, 

entendíamos que o processo tinha 

sido competitivo. E no momento da 

sessão, não foi possível identificar 

as irregularidades apontadas no 

processo de auditoria.  

Sobre a coincidência de valores 

apresentados nas propostas das 

empresas Navisystem Importação 

Ltda, Scansystem Ltda e VAS 

Tecnologia Industrial, não 

encontramos inicialmente indícios 

de quebra do sigilo das propostas 

apresentadas, com base apenas no 

valor, uma vez que, as referidas 

propostas refletem exatamente o 

preço de referência do item que foi 
licitado.  

Tornando a repetir, as propostas 

coincidem com o preço de 

referência inclusive em centavos.  

Sobre a atuação concomitante do 

mesmo representante 

comercial/procurador (Sra. L.L) em 

defesa dos interesses de distintas 

empresas, a SCANSYSTEM BRASIL 

e a NAVISYSTEM  

IMPORTAÇÃO LTDA, realmente 

existem indícios que corroboram 

com a afirmação acima, no entanto, 

tratando-se de licitação, na 

modalidade pregão eletrônico, com 

ampla disputa de  

preços, conforme registrado na 

sessão pública, onde pode ser 

facilmente verificado não apenas a 

simulação da disputa, mas a real 

competitividade entre alguns 

fornecedores, nos 162 lances 

apresentados, não há como afirmar 

que o processo não teve 

competitividade. Lembrando que, o 

item foi arrematado por R$ 

139.999,99, apresentando uma 

redução aproximada de 57% em 

relação ao preço estimado.  

Sobre os lances ofertados pelas 

empresas TM SOLUCÕES 

INTEGRADAS LTDA – EPP, 

CNPJ: 27.390.044/0001-21 e 

EBSX2 COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA – EPP 

16.572.376/0001-00 existem 

indícios de quebra de sigilo de 
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tumultuar o certame. 

Para demonstrar tal 

comportamento, 

apresenta-se, a seguir,o 

fragmento da ata no 

intervalo de hora entre 

(11:25:45:623 e 
11:26:40:427). 

 

(Vide Figura na pág. 24 

do Relatório Técnico 

Final  nº 003/2018) 

 

3.2 - Considerando as 

evidências observadas 

nos documentos 

constantes no processo, 

houve inércia na atuação 

do pregoeiro e equipe de 

apoio com vista à 
apuração dos fatos. 

 

Embora isoladamente os 

fatos apresentados não 

representem, 

comprovadamente, 

irregularidade; 

conjuntamente, deixa 

evidente a fragilidade do 

processo, entretanto, não 

foram realizadas 

diligências com vistas à 

apuração dos indícios, 

muito menos o 

estabelecimento de 

medidas de controle, a 

fim de coibir práticas 

lesivas à isonomia do 
certame.  

 

Tendo em vista os fatos 

observados, verifica-se a 

nítida vulnerabilidade dos 

controles e inércia na 

atuação da equipe do 

pregão envolvida no 

processo de contratação. 

 

propostas, entre as duas empresas 

lavando em conta que a diferença 

entre os lances ofertados foram 
iguais, repetidas vezes. 

Salientamos que existiram 19 

lances posteriores ao último lance 

apresentado por estas empresas e 

os últimos lances, ofertado por eles, 

estavam em torno de R$241.067,00, 

dificultando assim a identificação 

destes.  

Considerando o contido neste 

Relatório de Auditoria, abriremos 

processos administrativos, com 

vistas a apurar as condutas dos 

licitantes: NAVISYSTEM 

IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 

08.395.059/0001-38; 

SCANSYSTEM BRASIL, CNPJ 

01.464.579/0001-06; VAS 

Tecnologia Industrial, CNPJ: 

12.331.558/0001-39; TM 

SOLUCÕES INTEGRADAS LTDA 

– EPP, CNPJ: 27.390.044/0001-21 

e EBSX2 COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA – EPP 

16.572.376/0001-00.  

Cabe destacar, que estamos 

construindo mecanismos de 

controle, com vistas a coibir 

práticas lesivas à isonomia dos 

certames. 
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Constatação 4: 

impropriedade na 

incorporação dos bens ao 

patrimônio do IFBA. 

 

4.1 – Superestimação do 

valor de registro do 
scanner 3D digital. 

 

O preço do scanner 

registrado no sistema de 

gestão patrimonial, termo 

de responsabilidade nº 

072/2017,está 

superestimado, tendo em 

vista que o equipamento 

foi lançado pelo valor 

total da aquisição, R$ 

139.999,99, (cento e 

trinta e nove mil, 

novecentos e noventa e 

nove reais e noventa e 

nove centavos), no 

entanto, deste cômputo 

estão incluídos além do 

scanner, os valores do 

notebook, do software e 
demais bens.  

 

4.2 - Falta de registro 
analítico dos bens. 

 

Na segunda etapa do 

trabalho de auditoria, 

verificação in loco, 

observou-se que o único 

bem tombado foi o 

scanner 3D portátil, nº 

6727, o restante dos bens 

não possuía tombamento, 

a exemplo do notebook 

que foi comprado com o 

referido equipamento, 

tornando-se passível de 

furto e/ou roubo, uma vez 

que não possui 

visibilidade no sistema 

patrimonial do Instituto. 

A foto dos bens se 

encontra no Anexo I 
deste Relatório. 

 

Não houve 
De acordo com o Memorando nº 

77/2018/DEPAT/DGAP/PROAP 

encaminhado pelo Departamento de 

Patrimônio – DEPAT, o gestor 

informa:  

Constatação 4: impropriedade na 

incorporação dos bens patrimônio 

do IFBA  

 

Resposta:  

 

4.1 – Informamos que o valor foi 

lançado devido sua aquisição ser 

um conjunto;  

 

4.2 – Devido à nota de empenho nº. 

2017NE801354, constar apenas um 

item Scanner3D portátil, o DEPAT 

não tem como tombar os outros 

itens (nota de empenho em anexo);  

 

Para maior compreensão segue 

abaixo o que é nota de empenho.  

 

NOTA DE EMPENHO:  

“Para cada empenho será extraído 

um documento denominado ‘Nota 

de Empenho’ que indicará o nome 

do credor, a especificação e a 

importância da despesa, bem como 

a dedução desta do saldo da 

dotação própria”. (art. 61 da Lei 

4.320/64).  

“O empenho será formalizado no 

documento ‘Nota de Empenho’, do 

qual constará o nome do credor, a 

especificação e a importância da 

despesa, bem como os demais 

dados necessários ao controle da 

execução orçamentária e o 

acompanhamento da programação 

financeira”. (IN/DTN nº 10/91).  

 

Assim sendo, não podemos tombar 

os itens em separado, devido à 

descrição, valor e elemento de 

despesa ser único, como no referido 

caso temos vários elementos de 

despesas, para que possamos 

atender ao solicitado na hora da 

aquisição deveria o pedido ser por 

item.  

Conforme Memorando nº 

013/2018/PROAP/IFBA, o gestor 

informa: 

Constatação 04: Impropriedade da 

incorporação dos bens ao 

patrimônio do IFBA;  

Temos a informar, que estamos 

estudando uma alternativa para 

emitir tombo patrimonial, para os 

itens que foram adquiridos como 

conjunto, que impactou nos 

tombamentos individuais.Conforme 

consta justificativa no documento nº 

0842710, Memorando 

nº077/2018/DEPAT/DGAP. 

Diante da manifestação do 

órgão responsável, aguardamos 

a realização de ações concretas 

de controle patrimonial com 

vista à salvaguarda dos bens 

que foram adquiridos em 

conjunto. 

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. 
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Tabela 08: Informações referentes aos Relatórios Finais de Auditoria nº 012, 013, 014/2018 
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Constatação 01:  

Controles internos 

deficientes e insuficientes 

nos cinco componentes da 

Estrutura COSO. 

 

1.1 AMBIENTE DE 

CONTROLE  

 

De acordo com a Estrutura 

COSO, o ambiente de 

controle abrange os 

seguintes itens:  

• A integridade e os 

valores éticos da 

organização;  

• Os parâmetros que 

permitem à estrutura de 

governança cumprir com 

suas responsabilidades de 

supervisionar a 

governança;  

• A estrutura 

organizacional e a 

delegação de autoridade e 

responsabilidade;  

• O processo de atrair, 

desenvolver e reter 

talentos competentes; e  

• O rigor em torno de 

medidas, incentivos e 

recompensa por 

performance.  

No que se refere à 

avaliação da integridade e 

os valores éticos da 

organização, foi 

constatado que o IFBA 

possui Comissão de Ética 

formalmente constituída, a 

qual detém, dentre outras, 

as seguintes atribuições:  

• Recomendar, no âmbito 

da entidade a que estiver 

vinculada, o 

desenvolvimento de ações 

objetivando a 

disseminação, capacitação 

e treinamento sobre as 

normas de ética e 

disciplina (conforme art. 

32, IX, d, do Regimento 

Interno do IFBA);  

• Orientar e aconselhar 

sobre ética profissional do 

servidor, no tratamento 

com as pessoas e com o 

patrimônio público 

(conforme inciso XVI do 

Decreto nº. 1.171/1994 e 

informação constante na 

página da Comissão de 

Ética, constante no sítio 

oficial deste Instituto). 

Entretanto, apesar das 

atribuições acima 

dispostas, verificou-se 

suposta inércia por parte 

da Comissão de Ética em 

Não houve 
Conforme resposta encaminhada 

por meio do Memorando nº 

013/PROAP/IFBA-Reitoria (SEI 

0848734):  

 

1.1) Integridade e os valores 

éticos da organização:  

 

Em relação ao constatado, 

verifica-se que não existe um 

instrumento que determine o 

atendimento ao observado, pois 

no Regimento do Instituto 

Federal a Bahia não consta 

determinantes para a efetiva 

implementação do exposto nesta 

Constatação. Cabe observar que 

a ausência de norma regimental 

impede a ação da administração, 

pois para a adoção dos 

procedimentos observados, exige 

a expressa de previsão legal. 

Observa-se também que no 

Edital utilizado para a 

realização de Concurso Público 

no IFBA, não possui previsão 

para tal.  

 

Não podemos deixar de 

salientar, que quando da 

elaboração do Regimento 

Interno do IFBA, que teve a sua 

aprovação pelo CONSUP 

através da Resolução nº 26/2013, 

não existia obrigatoriedade, no 

que tange, a obediência aos pré-

requisitos da governança 

pública, Decreto nº 9.203, de 

22/11/2017.  

 

Quanto ao Regimento Interno do 

IFBA, verifica-se no seu Art. 3º 

do Regimento Interno do IFBA, 

(DA ORGANIZAÇÃO DO 

QUADRO DE PESSOAL):  

 

Do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos 

em 

Educação 

 

Art. 37 A gestão dos cargos 

do Plano de Carreira 

observará os princípios e 

diretrizes, em conformidade 

com a Lei nº 11.091, de 12 

de janeiro de 2005 e o 

Decreto 5.707, de 

23/02/2006: 

... 

X. oportunidade de acesso 

às atividades de direção, 

assessoramento, chefia, 

coordenação e assistência, 

respeitadas as normas 

específicas. 

 

1.2) Os parâmetros que 

permitem à estrutura de 

Durante o trabalho de auditoria 

foi constado que, apesar de todo 

esforço do setor, ainda há, por 

parte da Diretoria de 

Administração e Planejamento 

(DGAP), insuficiente domínio em 

assuntos correlatos à Estrutura 

COSO, especificamente no 

componente “Ambiente de 

Controle” – fato que foi 

corroborado na manifestação do 

gestor, que ocorreu por meio 

Memorando nº 

013/PROAP/IFBA-Reitoria (SEI 

0848734).  

 

Nesse sentido, cabe, inicialmente, 

pontuar a necessidade de 

esclarecer o equívoco apresentado 

quanto ao teor de Editais de 

concurso público, de Regimentos 

Internos e de Manuais de Rotinas 

e Procedimentos.  

 

É incabível a suscitação do 

levantamento de antecedentes 

funcionais e disciplinares no 

Edital de concurso público, 

conforme foi usado na 

manifestação do gestor como 

justificativa da inação da gestão.  

 

Tal prerrogativa, além de 

inadequada, também é infundada, 

tendo em vista que a entrada do 

servidor na Administração 

Pública antecede sua postura 

funcional e disciplinar a ser 

avaliada.  

 

No que tange às indagações 

relativas ao Regimento Interno e 

ao Manual de Rotina (ambos 

consubstanciam-se como regras e 

orientações de observação 

obrigatória), cabe o seguinte 

esclarecimento: o Regimento 

Interno é o documento que 

contém o conjunto de diretrizes 

gerais que refletem a missão e 

estrutura da instituição, contendo 

a organização e limitação das 

suas unidades orgânicas, e deve 

ser aprovado pelo órgão máximo 

da entidade. Os manuais, por sua 

vez, são os documentos que 

constam as transcrições das 

atividades e questões específicas 

de cada setor, deve ser elaborado 

pelo gestor de cada unidade e 

aprovados pela autoridade 

competente.  

 

A Diretoria atribui a inexistência 

e escassez das ações relacionadas 

ao comprometimento com a 

integridade e os valores éticos a 

falta de instrumento que ampare o 

teor da constatação, entretanto, a 

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. 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

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;  
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ações que buscassem frisar 

os princípios morais 

norteadores dos servidores 

públicos, bem como as 

condutas a serem adotadas 

por estes, ressaltando que 

a ausência dessa atuação 

reverbera em todos os 

setores deste IFBA, 

inclusive na Diretoria de 

Administração e 

Planejamento (DGAP). 

 

Embora a DGAP seja um 

setor estratégico, 

sobretudo nas atividades 

concernentes aos 

processos de aquisição e 

contratação, que necessita 

de servidores de caráter 

ilibado na execução das 

suas funções, a referida 

Diretoria revelou que não 

faz levantamento de 

antecedentes funcionais e 

disciplinares dos seus 

servidores antes de lhes 

atribuírem funções que, 

por sua natureza, exijam 

integridade e probidade 

por parte de quem as 

exercem, elevando, assim, 

as fragilidades detectadas 

no ambiente de controle.  

 

Por conseguinte, diante do 

que foi analisado, foi 

verificado que as ações 

relacionadas ao 

comprometimento com a 

integridade e os valores 

éticos são inexistentes ou 

escassas.  

 

Em relação à governança 

cumprir com suas 

responsabilidades de 

supervisão, foi constatado 

inconsonância entre o 

Regimento Interno e a 

efetiva organização e 

funcionamento da Pró-

Reitoria de Administração 

e Planejamento (PROAP), 

uma vez que a estrutura, as 

atribuições e conseqüente 

disposição de funções 

gratificadas e cargos 

comissionados foram 

modificados sem anuência 

do Conselho Superior 

deste Instituto.  

Vale ressaltar que o 

Regimento Interno 

corresponde ao conjunto 

de regras estabelecidas 

para regulamentar e 

organizar o funcionamento 

de uma instituição e que, 

no âmbito do IFBA, foi 

aprovado pela Resolução 

nº 26 do CONSUP, em 

27/06/2013, sendo 

retificado pela Resolução 

governança cumprir com suas 

responsabilidades de 

supervisionar a governança: 

 

1.3) A estrutura organizacional e 

a delegação de autoridade e 

responsabilidade:  

 

Nestes itens temos as seguintes 

observações:  

 

Para o item 1.2)  

 

a) A estrutura proposta no 

Regimento Interno, quando da 

sua implantação, verificou-se 

que trazia uma hierarquização 

excessiva, impactando assim:  

 

a.1) No quadro de pessoal 

disponível para atuar na 

administração, sendo insuficiente 

para atender a todos os setores 

existentes no organograma 

proposto;  

 

a.2) Na quantidade insuficiente 

de Funções Gratificadas para 

atender a todos os 

Departamentos, Gerências e 

Coordenações; 

 

a.3) E o modelo implementado 

tornou a estrutura mais enxuta, 

com vistas a: melhor execução 

de suas atividades de gestão, 

tornado uma estrutura mais ágil 

e menos burocrática;  

 

Que atualmente a Pró-Reitoria 

de Administração e 

Planejamento, encontra-se 

aguardando a realização do 

Congresso Regimental, para 

apresentar sua nova estrutura. 

 

Para o item 1.3)  

 

Que mesmo existindo uma 

divergência entre a estrutura 

proposta no Regimento Interno 

do IFBA e o implementado na 

Diretoria de Gestão 

Administrativa e Planejamento, 

temos a informar que todos os 

setores sob sua supervisão, 

atuam dentro de normativas 

legais e em alguns setores 

existem Manuais de 

Procedimentos, tendo como 

exemplo: Manual de 

Fiscalização e Gestão de 

Contratos e Manual do 

Almoxarifado.  

 

Em relação à Coordenação de 

Transporte e Gerência de 

Compras, existem normativas 

específicas, como: portarias; 

regulamentação do uso de 

veículo oficial e check list para a 

formalização de processos de 

aquisição.  

 

própria DGAP, juntamente com a 

PROAP, é a responsável pela 

ausência da referida norma, tendo 

em vista que se trata de 

procedimentos específicos que 

deveriam constar em manual de 

rotina ou mesmo na cultura 

organizacional (e não no 

Regimento Interno, como alega o 

gestor).  

 

Cumpre-nos salientar que a 

verificação de antecedentes 

funcionais e disciplinares 

previamente ao ato de designar 

funções, cujas atribuições exijam 

caráter ilibado de quem as 

exerçam (sob o risco de fragilizar 

todo o processo de contratação), 

não se confunde com o exercício 

do cargo inerente ao servidor. 

Esta verificação se baseia em 

preceitos morais que norteiam os 

atos administrativos. 

 

No que se refere à inconsonância 

entre a atual estrutura da DGAP 

quando comparada com a 

constante no Regimento Interno 

deste IFBA, as alegações não 

justificam a inobservância à 

norma regulamentadora do 

Instituto. Quando, eventualmente, 

for detectada necessidade de 

modificação na estrutura 

organizacional, o setor 

competente deve apresentar a 

proposta de sugestão de alteração 

ao órgão habilitado, antes de 

concretizar a mudança, tendo em 

vista que o Regimento é a norma 

expedida pelo órgão máximo 

desse Instituto, e cuja observância 

é obrigatória.  

 

Por fim, cumpre-nos alertar de 

que a delegação de autoridade e 

responsabilidade é reflexo da 

estrutura organizacional 

(observância ao Regimento) e que 

as normas e controles citados pelo 

gestor nesse tópico, em nada afeta 

o tema apresentado.  

 

Quanto ao processo de atrair, 

desenvolver e reter talentos 

competentes, foi informado que a 

Diretoria identifica o perfil para 

cada posto de trabalho, com base 

na formação acadêmica e 

experiência profissional, 

entretanto, fica refém da 

disponibilidade de pessoal por 

parte da Diretoria de Gestão de 

Pessoa. Apesar de todo o exposto, 

não foi informado, a esta AUDIN, 

se a DGAP comunica, à DGP, o 

perfil identificado. No que se 

refere ao desenvolvimento e 

retenção de talentos, não houve 

manifestação do gestor acerca do 

tema.  

 

No que se trata ao rigor em torno 

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. 

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.  

 

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:  

 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 
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nº 05 do citado órgão, em 

29/05/2017.  

 

Ante o exposto, não há a 

devida supervisão, por 

parte da governança, das 

estruturas, dos níveis de 

subordinação e as das 

autoridades e 

responsabilidades dos 

setores que compõem a 

Diretoria de 

Administração e 

Planejamento, os quais 

tinham sido estabelecidos 

pelo órgão máximo deste 

Instituto.  

No que se refere ao 

comprometimento para 

atrair, desenvolver e reter 

talentos competentes, 

inexiste, no âmbito da 

DGAP, mecanismo que 

identifique a necessidade 

de recursos humanos, bem 

como a definição de 

eventuais competências e 

experiências necessárias, 

de forma a selecionar 

novos servidores e 

direcioná-los aos setores 

nos quais possam 

contribuir com melhor 

produtividade.  

 

Entretanto, apesar do 

exposto, é oportuno 

pontuar que a Diretoria de 

Gestão de Pessoas (DGP) 

tem papel peremptório 

para que ações como essas 

sejam efetivas no Instituto. 

Outro ponto relevante, 

impactado pela inércia da 

DGP em todos os setores 

do Instituto, incluindo na 

DGAP, diz respeito à 

inexistência de banco de 

talentos. Nesse aspecto, a 

questão ética se insere 

num escopo de análise 

mais abrangente, uma vez 

que, sem o banco de 

talentos, os cargos 

estratégicos tendem a ser 

ocupados apenas por 

indicação política, sem 

que haja uma seleção 

formal com base em 

critérios de competência 

profissional, integridade, 

bem como valores éticos e 

morais.  

 

Ainda nessa análise, 

também se verificou que a 

Diretoria de 

Administração e 

Planejamento reconhece 

os talentos e busca 

aproveitá-los, concedendo-

lhe função mais 

estratégica e/ou com 

responsabilidade mais 

A Coordenação de Gestão de 

Contratos atua com base na 

legislação vigente, Lei nº 

8.666/1993 e utiliza como 

ferramenta de gestão e controle 

o Módulo de Contratos do 

Sistema Unificado da 

Administração Pública – SUAP.  

 

Cabe observar que todos estes 

setores estão ligados no Sistema 

Eletrônico de Informação – SEI, 

implantado. 

 

1.4) O processo de atrair, 

desenvolver e reter talentos 

competentes;  

 

Em relação a esta constatação, 

temos a apresentar:  

 

a) A Diretoria de Gestão 

Administrativa e Planejamento, 

busca no quadro de pessoal 

disponível para os setores 

administrativos, identificar o 

perfil para cada posto de 

trabalho, com base: na formação 

acadêmica e experiência 

profissional. Segue abaixo 

quadro identificando o perfil de 

cada servidor com função 

gratificada.  

 

(Vide Quadro na pág. 10 do 

Relatório Técnico Final  nº 
004/2018) 

b) A Diretoria de Gestão 

Administrativa e Planejamento 

tem conhecimento das suas 

necessidades de recursos 

humanos, entretanto, fica refém 

da disponibilidade de pessoal, 

por parte da Diretoria de Gestão 

de Pessoas (DGP), quando da 

convocação de candidatos 

aprovados em concurso público 

e processos de remoção e 

redistribuição. Cabe observar 

que a respectiva Diretoria 

manifestou sua necessidade, 

quando da ocorrência de 

aposentadoria e vacância de 

servidores.  

 

1.5) O rigor em torno de 

medidas, incentivos e 

recompensa por performance;  

 

Cabe destacar que a Instituição, 

através de sua Diretoria de 

Gestão de Pessoas, não possui 

uma política institucional para 

motivar os servidores, além dos 

legais como Progressão por 

Mérito e Incentivo a 

Qualificação, todos de cunho 

financeiro. Entendemos ser 

importante a existência de um 

mecanismo de incentivo a mais 

dos existentes, entretanto, não 

compete a Diretoria de Gestão 

Administrativa e Planejamento 

de medidas, incentivos e 

recompensa por performance, a 

Diretoria se referiu apenas que o 

estabelecimento de novos 

mecanismos de incentivo 

compete à DGP, o que evidencia, 

ainda mais, o desconhecimento 

do seu papel no processo em 

questão.  

 

Quanto à capacitação dos 

servidores, em que pese a 

relevância do Termo de Execução 

Descentralizado nº 05/2018, bem 

como das áreas abordadas, não 

foi inserido no processo, 

documentos que comprovasse a 

efetiva realização das citados 

cursos.  

 

Por fim, vale salientar que a 

manifestação quanto à 

discrepância entre alguns 

dispositivos do Regimento 

Interno e a legislação, a saber: 

elaboração do edital pelo 

pregoeiro e atesto da NF pela 

Gerência Administrativa, não 

justificou as impropriedades 

relatadas. 

 

 

cargo com atuação na 

fase interna do 

procedimento 
licitatório.  

 

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.  

 

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”. 
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elevada tão logo há o 

surgimento da 

oportunidade. No entanto, 

no que se refere a outros 

mecanismos de 

reconhecimento e 

motivação, verificou-se 

que tanto a gestão, quanto 

os servidores, 

desconheciam outras 

formas de incentivo que 

não fosse o remuneratório. 

Nesse sentido, cabe 

destacar que a Avaliação 

de Desempenho (realizada 

semestralmente neste 

Instituto), ferramenta que 

poderia ser usada como 

forma de motivar os 

servidores, não foi citada e 

nem é vista como tal.  

 

Em relação à capacitação, 

foi visto que os servidores 

têm o interesse em 

participar de cursos de 

qualificação nas suas 

respectivas áreas de 

atuação, entretanto, ainda 

não estão sendo 

devidamente 

contemplados pelo plano 

de capacitação 

institucional. Também foi 

constatada a existência de 

servidores com interesse e 

disposição de atuarem 

como multiplicadores, 

tendo alguns, inclusive, 

experiência nessa forma 

de atuação (o que poderia 

ser ainda mais explorado 

pelo IFBA).  

 

No que diz respeito às 

atribuições e 

responsabilidades 

assumidas pelos 

servidores, foram 

informadas por todos os 

entrevistados que estas se 

encontram dispostas no 

Regimento Interno do 

IFBA. Nesse sentido, 

cabem as seguintes 

ponderações:  

 

1. Considerando que, 

conforme já mencionado 

anteriormente, houve 

mudança substancial no 

organograma da Pró-

Reitoria de Administração 

e Planejamento 

(aparentemente, sem 

aprovação do CONSUP), 

o Regimento Interno se 

tornou ineficiente para 

nortear as atribuições dos 

servidores.  

 

2. Com base nas 

atribuições das unidades 

auditadas constantes no 

elaborar tal programa.  

 

Observamos que a progressão 

por mérito está atrelada a 

Avaliação de Desempenho.  

 

Quanto ao plano de capacitação, 

temos a destacar que a Diretoria 

de Gestão Administrativa e 

Planejamento foi peça 

importante para a elaboração de 

mapa contendo as demandas de 

capacitação necessárias para a 

realização das atividades de 

gestão e com base neste 

levantamento foi elaborado o 

Termo de Execução 

Descentralizado de nº 05/2018, 

entre Escola de Administração 

Fazendária e Instituto Federal 

da Bahia, tendo como objeto a 

capacitação de servidores do 

IFBA e foco nas diversas áreas 

como: fiscalização e gestão de 

contratos; planejamento de 

compras; gestão de risco; 

controle interno; ética no serviço 

público; licitações; 

terceirização; entre outros. 

1.6) No que se diz respeito as 

atribuições e responsabilidades 
assumidas pelos servidores:  

a) Devido às dificuldades 

relacionadas ao quadro de 

pessoal, bem como a necessidade 

de criar uma estrutura mais 

dinâmica, foi necessária a 

reformulação de alguns setores 

dentro do Departamento de 

Administração, ligado a 

Diretoria de Gestão 

Administrativa e Planejamento. 

Cabe observar que nesta 

reestruturação, as atribuições, 

existentes no Regimento Interno, 

foram reagrupadas nos setores 

criados nesta nova estrutura, 

pois não houve alteração nas 

atividades a serem 

desempenhadas.  

b) Quanto à inexistência de 

segregação de funções em alguns 

setores, dentro do Departamento 

de Administração, temos a 

informar que esta é gerada pelo 

quadro insuficiente de pessoal, 

impactando na impossibilidade 

de dissociar a execução da 
supervisão.  

c) Se faz reconhecido o equívoco 

existente quanto as atribuições 

do Pregoeiro, no que tange, a 

elaboração de Edital de Pregão. 

Cabe observar que o IFBA 

adotou modelos de Editais 

padrões, aprovados pela 

Procuradoria Jurídica do IFBA e 

vem utilizando estes 

instrumentos, em seus processos 
licitatórios.  

Cabe destacar que já foram 

adotadas providências para 
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Regimento Interno deste 

Instituto, reforçado pela 

visita in loco nos setores, 

constatou-se que parte da 

estrutura do Departamento 

de Administração foi 

criada de modo que os 

responsáveis pela 

execução das atividades 

sejam os mesmos a 

assumirem coordenações e 

chefias. Dessa forma, 

inexiste, no referido  

Departamento, a distinção 

dos papéis de execução e 

supervisão (segregação de 

funções), dificultando, 

assim, o estabelecimento 

de outros tipos de 

controles internos, como o 

rodízio de funções e 

revisão dos atos 

praticados.  

 

3. Discrepância entre o 

Regimento Interno e o 

disposto nas legislações, 

doutrina e jurisprudências:  

 

3.1 Caber ao Pregoeiro a 

elaboração do edital dos 

processos licitatórios da 

Reitoria (art. 134, I), indo 

de encontro ao Princípio 

de Segregação de Funções, 

bem como a Acórdãos do 

Tribunal de Contas da 

União (TCU).  

O pregoeiro não pode ser 

responsabilizado por 

irregularidade em edital de 

licitação, já que sua 

elaboração não se insere 

no rol de competências 

que lhe foram legalmente 

atribuídas. (TCU – 

Acórdão 2389/2006 – 

Plenário)  

A atribuição, ao pregoeiro, 

da responsabilidade pela 

elaboração do edital 

cumulativamente às 

atribuições de sua estrita 

competência afronta o 

princípio da segregação de 

funções adequado à 

condução do pregão, 

inclusive o eletrônico, e 

não encontra respaldo nos 

normativos legais que 

regem o procedimento. 

(TCU – Acórdão 

3381/2013 – Plenário)  

 

3.2 Conferir à Gerência de 

Administração a 

responsabilidade em 

atestar as notas 

fiscais/faturas dos serviços 

e materiais adquiridos pela 

Reitoria do IFBA (art. 

132, XII), quando esta 

atribuição é de 

responsabilidade dos 

correção da inconformidade 
observada.  

 

d) Em relação ao atesto de notas 

fiscais pela Gerência 

Administrativa, isto ocorre 

devido as dificuldades como: o 

não comprometimento dos 

servidores, de outros setores, em 

desempenhar o papel de fiscal de 

contrato e a ausência de 

manifesto, por parte dos setores 

da Reitoria, em indicar um 

servidor que possa atuar como 

fiscal. Destacando que a 

Diretoria de Gestão 

Administrativa e Planejamento 

provocou os diversos setores, 

com vistas a esta indicação, não 

obtendo retorno de sua 

solicitação. 
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fiscais de cada contrato.                                                                                                          

 

1.2  AVALIAÇÃO DE 

RISCOS  

No que se refere aos 

objetivos e respectivos 

riscos, foi verificado que 

os objetivos e metas não 

foram estabelecidos de 

forma clara e objetiva e, 

corroborando com o fato 

de a instituição dos 

objetivos ser condição sine 

qua non para a 

identificação dos riscos, 

também foi constatado que 

os riscos não se encontram 

devidamente determinados 

e seu conceito ainda não 

foi compreendido pelos 

servidores que atuam nas 

unidades auditadas.  

 

Em relação à identificação 

e avaliação das mudanças 

que podem afetar o 

sistema de controles 

internos, é, 

indubitavelmente, notável 

o esforço dos servidores 

para que estes se 

mantenham atualizados. 

Entretanto, inexiste 

método institucionalmente 

estabelecido de 

acompanhamento de 

eventuais mudanças, e as 

metodologias atualmente 

utilizadas pelos servidores 

são difusas e insuficientes 

para as necessidades e 

responsabilidades 

intrínsecas às unidades 

que compõem a Diretoria 

de Administração e 

Planejamento. 

Não houve 
Conforme o disposto no 

Memorando nº 

013/PROAP/IFBA-Reitoria (SEI 

0848734), o gestor informa:  

 

1.7) Avaliação de riscos;  

 

a) Verifica-se que as orientações 

e determinações existentes na 

governança e gestão de risco, 

conforme determina o Decreto nº 

9. 203 de 22/11/2017 estão 

contribuindo para a construção 

da Política de Governança, pelo 

Comitê Interno de Governança, 

criado pela Portaria nº 1.594 de 

10/05/2018, tendo como 

atribuição maior “garantir que 

as boas práticas de governança 

se desenvolvam e sejam 

apropriadas pela instituição de 

forma contínua e progressiva”. 

Em seqüência a esta construção, 

entendemos que será feito todo 

um trabalho no que tange, a 

verificação de objetivos e metas, 

estudo de fluxo de processos, 

identificação da 

responsabilidade de cada ator 

envolvido e criação de uma 

metodologia de avaliação 

constante dos riscos inerentes a 

cada atividade. 

Verifica-se, pela manifestação do 

gestor, que a PROAP detém o 

conhecimento, ainda que em tese, 

das atividades que devem 

desempenhar para implantar a 

gestão baseada em risco neste 

IFBA. Entretanto, ainda que o 

Comitê Interno de Governança 

não tenha emitido atos concretos, 

é importante que a Pró-Reitoria 

em questão atue estabelecendo os 

seus objetivos, identificando os 

respectivos riscos e dando 

conhecimento dos mesmos às 

equipes envolvidas nos processos. 

 

1.3 ATIVIDADE DE 

CONTROLE  

 

Quanto às atividades de 

controle que contribuem 

para a redução dos riscos, 

constatou-se que não é 

observado, no âmbito da 

DGAP, o princípio básico 

da segregação de funções 

e a rotatividade em 

funções – sendo que essas 

duas formas de controle 

são imprescindíveis à 

inibição de condutas 

tendenciosas e de conflitos 

de interesse.  

 

Importante pontuar que as 

fraquezas, acima expostas, 

associadas à inexistência 

de incentivo ao 

comprometimento com a 

integridade e os valores 

éticos no Instituto, 

Não houve 
Conforme o disposto no 

Memorando nº 

013/PROAP/IFBA-Reitoria (SEI 

0848734), o gestor informa:  

 

1.8) Atividade de controle;  

 

a) Cabe observar que quanto a 

existência de segregação de 

função, esta ocorre devido ao 

quadro insuficiente de pessoal, 

conforme já exposto no item 

1.6.b. 

 

b) Quanto a rotatividade das 

funções, podemos observar, que 

no período compreendido entre 

os anos de 2014 a 2018, 

passaram pelas respectivas 

Chefias: Departamento de 

Administração 4 servidores; 

Gerência de Compras 3 

servidores; Coordenação de 

Contratos 3 servidores e 

Coordenação de Transporte 2 

Conforme se verifica nos critérios 

acima expostos, a segregação de 

função é uma técnica 

fundamental e basilar de controle 

interno, reiteradamente citada em 

normas, doutrina e jurisprudência 

(conforme se verifica no 

Relatório Técnico Preliminar de 

Auditoria nº 005/2018), no 

entanto, não é devidamente 

observada pelo IFBA. Nesse 

sentido, a justificativa do quadro 

insuficiente de pessoal, por si só, 

não isenta a observância ao 

retrocitado princípio, tendo em 

vista que não deve ser 

considerado apenas os servidores 

lotados na DGAP, mas sim, em 

todos os setores da Reitoria deste 

IFBA, inclusive, na Pró-Reitoria 

em questão. 

 

No que se refere ao rodízio de 

funções, apesar da declaração do 

gestor, não foi enviado nenhum 
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mencionado no item 

“Ambiente de Controle”, 

elevam a probabilidade de 

ocorrência de fraudes, 

erros, simulações, 

fragilidade administrativa, 

politicagens, ingerências 

indevidas, leniência nos 

controles, conluios, 

favorecimentos e outros 

tipos de disfunções.  

 

Ainda no que refere à 

Atividade de Controle, 

também foi constatado 

que, dos instrumentos 

formais de controle 

(manuais, fluxogramas, 

mapa de processos...), a 

DGAP só faz uso do 

check-list e em alguns dos 

seus processos. Também 

foi verificado que não 

foram criados mecanismos 

eficazes de controle dos 

atos praticados no intuito 

de acompanhar o 

cumprimento das normas e 

orientações que regem a 

atuação da retro 

mencionada Diretoria.  

 

Por fim, no que tange à 

gestão do conhecimento, 

verificou-se que inexistem 

ações que antecedam a 

substituição de servidores 

eventualmente desligados 

ou transferidos, de forma a 

evitar dispersão ou perda 

de conhecimento 

organizacional. 

 

servidores.  

 

c) Quanto aos instrumentos de 

controle formais, verificam-se 

nas seguintes ferramentas:  

Sistema de Eletrônico da 

Informação; Sistema Único da 

Administração Pública (módulo 

contratos); controle de 

autorização para elaboração de 

processos de dispensa de 

licitação, utilizado pela Gerência 

de Compras; tabela de 

acompanhamento do 

fornecimento dos materiais 

adquiridos pela Reitoria e dos 

Campus dependentes, utilizado 

pela Gerência de Compras; 

Check list utilizado pelo 

Pregoeiro; Check list de 

formalização de processos de 

compras, utilizado pela Gerência 

de Compras; Check list para 

gestão de contratos, utilizado 

pela Coordenação de Contratos;  

 

Tais instrumentos podem ser 

identificados na página da 

PROAP no endereço eletrônico 

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

 

d) Para atender as questões 

relacionadas à gestão do 

conhecimento, a Diretoria de 

Gestão Administrativa e 

Planejamento, vem construindo 

manuais de procedimento que 

permitem a continuidade do 

como fazer na realização das 

atividades administrativas. Como 

exemplos, podem ser citados os: 

Manual de Almoxarifado e 

Manual de Gestão e Fiscalização 

de Contratos, encontrados no 

endereço eletrônico 

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

cumentosarquivos/ documentos-

capa 

documento comprobatório que 

pudesse ser analisado por esta 

AUDIN.  

 

Quanto aos instrumentos formais 

de controle e aos manuais 

elaborados e disponíveis, estes 

são considerados escassos quando 

comparados a quantidade e 

complexidade dos processos 

intrínsecos à Diretoria auditada, 

não sendo, portanto, suficientes 

para sanar o disposto na 

Constatação acima.  

 

Por fim, no que se concerne 

estritamente ao check list, apesar 

da sua existência, durante os 

trabalhos de auditoria executados 

por esta Unidade, foram 

constatadas fraquezas relativas à 

sua aplicação, não estando este, 

portanto, atingindo os objetivos 

para os quais fora criado. 

1.4 INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO  

 

No que tange à geração e à 

utilização de informações 

significativas e de 

qualidade para apoiar o 

funcionamento do controle 

interno, foi declarado que 

os servidores da DGAP se 

comunicam por meio de e-

mail, pelo SEI (Sistema 

Eletrônico de Informação), 

por reuniões e, em alguns 

casos, por telefone ou 

pessoalmente. Na 

aplicação dessas 

mencionadas ferramentas, 

foi constatado que, no 

âmbito da Diretoria, as 

informações fluem de 

forma eficiente, 

alcançando, assim, todos 

os seus objetivos; 

entretanto, o mesmo não 

ocorre nas comunicações 

Não houve 
Conforme o disposto no 

Memorando nº 

013/PROAP/IFBA-Reitoria (SEI 

0848734), o gestor informa:  

 

1.9) Informação e comunicação  

 

a) Os instrumentos de 

comunicação utilizados para 

tratar as informações, se tornam 

ineficazes, pois não existe, por 

parte dos Campus, uma rotina de 

trabalho como foco na 

verificação constante de suas 

ferramentas de comunicação, 

bem como um acompanhamento, 

também constante, quanto ao 

atendimento aos pleitos 

encaminhados pela Diretoria de 

Gestão Administrativa e 

Planejamento ou pela Pró-

Reitoria de Administração e 

Planejamento. Cabe observar 

que esta dificuldade sempre foi 

observada, pela Pró-Reitoria de 

Administração, nas reuniões do 

No que se refere à comunicação 

interna, apesar da percepção do 

problema pela gestão e as 

eventuais discussões no Colégio 

Dirigente, não foi apresentada, a 

esta AUDIN, qualquer proposta 

que pudesse sanar o problema 

retratado. Quanto à comunicação  

externa, o gestor reconhece que 

não publica, de forma integral, as 

exigências dispostas na legislação 

que rege a matéria, ao tempo em 

que informa que após a devida 

implantação do Módulo SUAP de 

contratos, as informações 

mínimas exigidas pela Lei de 

Transparência serão atendidas. 
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externas, sobretudo com 

os campi, que 

recorrentemente geram, 

entre si, informações 

incompletas, ineficientes 

e/ou intempestivas.  

 

Embora, nesse aspecto, a 

fraqueza possa estar 

ocorrendo em ambos os 

lados, deve-se considerar 

que, segundo o Regimento 

Interno deste IFBA, cabe à 

Reitoria, compostas por 

suas Pró-Reitorias, definir 

a integração, a articulação 

e a cooperação dos 

diversos órgãos situados 

em cada nível.  

Nesse sentido, compete à 

DGAP, como órgão de 

assessoramento ao Pró-

Reitor de Administração e 

Planejamento em todos os 

assuntos relacionados com 

a Administração e o 

Planejamento do IFBA, 

estabelecer mecanismos 

eficientes de comunicação 

em assuntos correlatos à 

referida Diretoria, de 

modo que, tanto esta 

quanto os campi 

apropriem-se de 

informações de qualidade, 

de forma tempestiva e 

eficiente.  

 

No que se refere à 

comunicação com o 

público externo, ainda que 

a gestão da DGAP tenha 

declarado que 

disponibiliza as 

informações de interesse 

público por meio de 

divulgação em sites 

oficiais, foi verificado que 

não constam, no site 

institucional, as 

informações mínimas 

exigidas pela Lei da 

Transparência (Lei nº 

12.527/2011), como 

também as dispostas no 

Regimento Interno deste 

IFBA. 

Colégio de Dirigentes, conforme 

pode ser constatada nas diversas 

Atas existentes.  

 

b) Quanto a comunicação com o 

público externo, estamos 

adotando medidas para ampliar 

publicização das informações 

referentes a Contratos e 

Licitações, conforme a Lei da 

Transparência nº 12.527/2011. 

Atualmente os processos 

licitatórios e outros podem ser 

consultados na página 

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

de-apoio/paginas-menu-deapoio/ 

transparencia-ifba, podendo ser 

de duas formas: através do link 

da Transparência Pública e no 

link específico de pregões 

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

itacoes/licitacoes/pregoes/ 

Quanto a Contratos, as consultas 

podem ocorrer no endereço da 

Transparência Pública no 

endereço eletrônico 

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

de-apoio/paginas-menu-deapoio/ 

transparencia-ifba e no endereço 

eletrônico 

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

itacoes/contratos , que dará 

acesso ao Módulo SUAP de 

Contratos. Observamos que o 

Módulo SUAP encontra-se em 

fase de adequação para atender 

as informações mínimas exigidas 

pela Lei da Transparência 

Pública nº 12.527/2011. 

1.5 ATIVIDADES DE 

MONITORAMENTO  

 

No que tange às avaliações 

contínuas para verificar o 

funcionamento dos 

controles internos, foi 

constatado ineficiência e 

insuficiência nos 

declarados mecanismos, 

bem como o 

desconhecimento das 

diferentes formas de fazer 

o seu monitoramento. 

 

Não houve 
Conforme o disposto no 

Memorando nº 

013/PROAP/IFBA-Reitoria (SEI 

0848734), o gestor informa:  

 

2) Atividade de monitoramento;  

Quanto ao monitoramento das 

ações realizadas pelos setores 

administrativos ligados a 

Diretoria de Gestão 

Administrativa e Planejamento, 

estas são feitas através da 

análise constante dos processos 

ao longo de seu rito, com base 

na legislação pertinente ao seu 

objeto. Este procedimento será 

melhorado através da ampliação 

Apesar de o gestor informar que o 

monitoramento é realizado 

através da análise constante dos 

processos ao longo de seu rito, 

durante o trabalho de auditoria, 

não foi verificado a existência de 

efetiva realização.  

Além do exposto, conforme já 

mencionado anteriormente, ainda 

que o Comitê Interno de 

Governança não tenha emitido 

atos concretos, é importante que a 

Pró-Reitoria em questão atue 

estabelecendo os seus objetivos, 

identificando os respectivos 

riscos e dando conhecimento dos 

mesmos às equipes envolvidas 
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com novos mecanismos de 

monitoramento, frutos da 

implantação da Política de 

Governança no IFBA. 

nos processos. 

 

 

 

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 005/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

 

Aguardando Emissão do Relatório Final pelo Auditor 

 

 

Tabela 10: 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 

 

Aguardando Emissão do Relatório Final pelo Auditor 

 

 

Tabela 11: 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 

 

Aguardando Emissão do Relatório Final pelo Auditor 
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Tabela 12: 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 

 

Aguardando Emissão do Relatório Final pelo Auditor 

 

 

Tabela 13: 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 

 

Aguardando Emissão do Relatório Final pelo Auditor 

 

 

 

AÇÃO Nº 17– PAINT/2018: “Acompanhamento de Outros Serviços de Terceiros – PF 

(Elem. Despesa: 3.3.90.36.00 - Fonte 250) ” 

 
Tabela 14: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 012/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: A 

Diretoria de Gestão de 

Pessoas – DGP não 

apresentou as informações 

solicitadas, inviabilizando 

o trabalho de auditoria, em 

descumprimento ao item 

144 da IN MP/CGU nº 03, 

de 09 de junho de 2017. 

Não houve Não houve 
Diante do constatado, conclui-se 

que a ausência total das 

informações solicitadas impediu o 

cumprimento integral do escopo 

previsto no planejamento da 

auditoria, ou seja, inviabilizou a 

avaliação dos processos de 

Gratificação por Encargo de 

Curso ou Concurso – GECC, 

quanto à conformidade com as 

leis, normas e jurisprudências 

pertinentes, bem como a 

existência e o grau de efetividade 

dos controles internos 

administrativos, instituídos ou 

utilizados pela Diretoria de 

Gestão de Pessoas – DGP, na 

gestão dos referidos processos. 

 

Recomendação 1.1: Que a 

Diretoria de Gestão de 

Pessoas – DGP passe a 

promover o atendimento 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

AÇÃO Nº 18– PAINT/2018: “Aquisições de Material de Consumo” 
 

 

Tabela 15: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 001/2018 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1.1:  Ofensa 

ao princípio da segregação 

de funções. 

 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

29/2018/PREGOEIROS.SSA, o 

Gestor informa: 

Em conformidade com o 

Acórdão 2.389/2016, não é 

atribuição do Pregoeiro elaborar 

Edital, pois caracteriza 

segregação de função. Porém, a 

Resolução nº 84 do CONSUP, 

aprovada em 17/12/2013, em seu 

Art. 107, parágrafo I, estabelece 

como atribuição do pregoeiro 

elaborar edital dos processos 

licitatórios do Campus. 

Não obstante essas exigências, 

sabemos que às vezes é difícil 

para o órgão ou entidade 

promover essa segregação, em 

razão do quadro reduzido de 

servidores, que faz com que haja 

um acúmulo de funções. Nesses 

casos, entendemos que os órgãos 

de controle deverão ter bom 

senso, promovendo orientações a 

seus superiores, para que 

ampliem o quadro funcional 

como forma de solucionar esta 

questão.  Anexamos Regimento 

do Campus Salvador, para 

comprovação.  

Informamos que o Diretor do 

DAP passará a assinar os 

Editais. 

 

Considerando que os normativos 

legais que regem o pregão, 

inclusive o eletrônico, como art. 

3º, I e IV, da Lei nº 10.520/2002; 

art. 9º, do Anexo I, do Decreto nº 

3.555/2000 e arts. 11º e 18º, § 1º, 

do Decreto 5.450/2005, abaixo 

transcritos, realmente não 

incluem, entre as competências 

do pregoeiro, a elaboração do 

edital. 

1) Art. 3º, I e IV, da Lei 

nº 10.520/2002 

Art. 3º A fase preparatória do 

pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente 

justificará a necessidade de 

contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de 

habilitação, os critérios de 

aceitação das propostas, as 

sanções por inadimplemento e as 

cláusulas do contrato, inclusive 

com fixação dos prazos para 

fornecimento; (grifo nosso) 

(...). 

IV - a autoridade competente 

designará, dentre os servidores 

do órgão ou entidade promotora 

da licitação, o pregoeiro e 

respectiva equipe de apoio, cuja 

atribuição inclui, dentre outras, 

o recebimento das propostas e 

lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua 

classificação, bem como a 

habilitação e a adjudicação do 

objeto do certame ao licitante 

vencedor. (grifo nosso) 

2) Art. 9º, do Anexo I, 

do Decreto nº 

3.555/2000 

Art. 9º As atribuições do 

pregoeiro incluem: 

I - o credenciamento dos 

interessados;  

II - o recebimento dos envelopes 

das propostas de preços e da 

documentação de habilitação;  

III - a abertura dos envelopes das 

propostas de preços, o seu exame 

e a classificação dos proponentes;  

IV - a condução dos 

procedimentos relativos aos 

lances e à escolha da proposta ou 

do lance de menor preço;  

V - a adjudicação da proposta de 

menor preço;  

VI - a elaboração de ata;  

VII - a condução dos trabalhos da 

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. 

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. 
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equipe de apoio;  

VIII - o recebimento, o exame e a 

decisão sobre recursos; e  

IX - o encaminhamento do 

processo devidamente instruído, 

após a adjudicação, à autoridade 

superior, visando a homologação 

e a contratação. 

3) Arts. 11º e 18º, § 1º, 

do Decreto 

5.450/2005 

Art. 11º Caberá ao pregoeiro, 

em especial:   

 I - coordenar o processo 

licitatório; 

 II - receber, examinar e decidir 

as impugnações e consultas ao 

edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua 

elaboração; (grifo nosso) 

 III - conduzir a sessão pública na 

internet; 

 IV - verificar a conformidade da 

proposta com os requisitos 

estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

 V - dirigir a etapa de lances; 

 VI - verificar e julgar as 

condições de habilitação; 

 VII - receber, examinar e decidir 

os recursos, encaminhando à 

autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

 VIII - indicar o vencedor do 

certame; 

  IX - adjudicar o objeto, quando 

não houver recurso; 

  X - conduzir os trabalhos da 

equipe de apoio; e 

  XI - encaminhar o processo 

devidamente instruído à 

autoridade superior e propor a 

homologação. 

Art. 18.  Até dois dias úteis antes 

da data fixada para abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma 

eletrônica. 

§ 1º Caberá ao pregoeiro, 

auxiliado pelo setor responsável 

pela elaboração do edital, 

decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas. 

(grifo nosso) 

Emitimos as recomendações 

abaixo, as quais serão 

acompanhadas por meio do Plano 

de Providência Permanente – PPP 

desta Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN 
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Constatação 02: Ausência 

da ata de sessão do pregão 

no processo. 

 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

29/2018/PREGOEIROS.SSA, o 

Gestor informa: 

Para acompanhar a Sessão 

Pública o fornecedor deverá 

estar “logado”.  Após o 

enceramento do pregão o 

sistema permite visualizar e 

imprimir a Ata da Sessão 

publica, a todos, independente 

da sua participação no pregão, 

em tempo real, através de 

consulta. Em pregões desta 

magnitude, as Atas chegam a ter 

1000 páginas. Neste caso, o 

pregão 08/2016, tem 618pg. Em 

razão do princípio da 

Economicidade deixamos de 

anexar a ata ao processo. 

Estamos enviando Ata da Sessão 

anexa como comprovação. 

Com a implementação do SEI, 

estamos anexando a ata ao 

Processo. 

 

Considerando que com a 

implantação do Sistema 

Eletrônico de Informação – SEI 

não há afetação ao princípio da 

economicidade quando da 

anexação da ata do pregão ao 

processo, acolhemos a 

manifestação do gestor. 

 

Não houve 

 

Constatação 03: 

Inconsistência na 

estimativa de preços. 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

28/2018/DEMAG.SSA, o Gestor 

informa: 

Reconheço que ao preparar o 

pregão realmente houve um erro 

de digitação, conforme pode ser 

verificado, no lugar do valor 

acabou sendo digitado a 

quantidade do item do pregão 

09/2015 da UASG 152756. 

Conforme páginas 75 a 77 do 

anexo 0780849, houve 8 (oito) 

empresas participantes do 

pregão e na disputa de lances o 

mesmo parou em R$ 69,00 

(Sessenta e nove reais), algo que 

deve ser considerado é que a 

empresa vencedora do item 1 no 

pregão 09/2015 da UASG 

152756, participou do pregão 

07/2016 do IFBA, foi vencedora 

em 71 (setenta e um) itens 

conforme comprovam as páginas 

de 9 a 16 do anexo 0780828 e 

nem participou do item 1 do qual 

ela foi vencedora no pregão de 

referência. 

Também é bom deixar claro que 

a DEMAG só tem um servidor 

para fazer a especificação e 

pesquisa de preços, e nesse 

período eu fiz a pesquisa de 

preços para esse pregão de 

elétrica com 456 itens, para um 

pregão de hidráulica com 301 

itens (Pregão 8/2016), para um 

pregão de materiais de 

construção civil com 141 itens 

(pregão 6/2016) e para um 

pregão de equipamentos com 

408 itens, que por falta de 

Considerando que com a 

publicação da IN 03/2017, 

alterando a IN 05/2014, a 

metodologia para obtenção do 

preço de referência para as 

contratações, passou a ser a 

média, a mediana ou o menor dos 

valores obtidos na pesquisa de 

preços, desde que o cálculo 

incida sobre um conjunto de 

três ou mais preços, oriundos de 

um ou mais dos parâmetros 

indicados na nova IN, 

dificultando, dessa forma, 

sobremaneira a ocorrência de 

erros como o constatado. 

Emitimos a recomendação 

abaixo, a qual será acompanhada 

por meio do Plano de Providência 

Permanente – PPP desta Unidade 

de Auditoria Interna – AUDIN. 

 

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. 
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recursos nem foi lançado, 

totalizando 1.298 itens ter o 

valor de referência errado em 

um único item corresponde a um 

erro percentual de 0,077%. 

Acredito que dentro do processo 

de licitação deva ter algum setor 

responsável por verificar esses 

itens, 1.298 itens aonde eu tenho 

de especificar todos e além disso 

realizar a busca de preços, 

acredito que deva ter 

conferência por outro setor. 

Reconheço meu equivoco ao 

digitar a quantidade no lugar do 

valor, mas ressalto que conforme 

consta na SRP era estimado a 

aquisição de 100 itens, foi feito 

um pedido inicial de 5 itens e 

depois de verificar esse equivoco 

não foi feita mais nenhuma 

solicitação de compra. 

Sugiro que os pregões tenham 

uma conferência por outra 

pessoa afinal somos seres 

humanos que podemos cometer 

erros. 

Me coloco a disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se 

façam necessário certo de que 

cumpro meu papel pensando no 

melhor uso do bem público. 

 

Constatação 04: Ausência 

de ata de registro de 

preços no processo. 

 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

29/2018/PREGOEIROS.SSA, o 

Gestor informa: 

 

Informamos que na fase de 

Aceitação/Habilitação, os 

Agentes públicos da área de 

Pregão e demais áreas afins, 

busca suas informações 

cadastrais nos sites 

especializados do governo, neste 

caso, o SICAF - Sistema de 

Cadastramento Unificado de 

Fornecedores que viabiliza o 

cadastramento de fornecedores 

de materiais e serviços para os 

órgãos e as entidades da 

Administração Pública Federal 

Direta, Autárquica e 

Fundacional, no âmbito do 

Sistema Integrado de Serviços 

Gerais - SISG. Logo, informamos 

que as Atas que não estão anexas 

ao processo, foram as devolvidas 

várias vezes pelos correios, com 

a justificativa de endereço não 

encontrado. Ou seja, mudou de 

endereço e não atualizou no 

sistema, impossibilitando assim, 

que as Atas fossem assinadas e 

devolvidas para serem anexadas 

ao processo. 

Vale salientar, que tentamos 

Considerado que tanto o edital do 

Pregão 06/2016 quanto do Pregão 

07/2016 estabelecem multa de 

10% (dez por cento), calculada 

sobre o valor total da proposta ou 

lance final ofertado devidamente 

atualizado, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções 

previstas no art. 87, da Lei nº 

8.666/1993, na hipótese de recusa 

injustificada da licitante 

vencedora em assinar a Ata de 

Registro de Preços, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

após regularmente convocada, 

caracterizando inexecução total 

das obrigações acordadas; 

Considerado que o licitante 

vencedor convocado para assinar 

a Ata de Registro de Preços, 

dentro do prazo de validade de 

sua proposta, segundo os 

referidos editais deverá fazê-lo 

em até 07(sete) dias (prorrogável 

uma única vez, por igual 

período), contados a partir da data 

de sua convocação, sob pena de 

decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções 

previstas nos mesmos editais; 

 

Considerado que segundo o 

Parágrafo único, do Art. 13, do 

Decreto nº 7.892/2013, é 

Recomendação 4.1: Que 

se providencie a assinatura 

da ata de registro de preços 

dentro dos prazos 

estabelecidos pelo edital.  

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. 

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.   
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incessantemente contatá-los via 

e-mail, telefone, porém, sem 

sucesso. Em virtude dos pregões 

em epígrafe serem do exercício 

de 2016, não podemos 

comprovar através dos e-mails 

enviados, pois ao final de cada 

ano deletamos, para reduzir a 

quantidade de espaço liberada 

no servidor. 

 

facultado à administração, 

quando o convocado não assinar a 

ata de registro de preços no prazo 

e condições estabelecidos, 

convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo 

primeiro classificado; 

Considerado que o Campus 

Salvador mesmo sem estar de 

posse das respectivas atas 

assinadas, efetuou contratações 

com tais licitantes, conforme 

Notas de Empenhos constantes no 

quadro demonstrativo exposto na 

página 15 do presente relatório. 

Emitimos as recomendações 

abaixo, as quais serão 

acompanhadas por meio do Plano 

de Providência Permanente – PPP 

desta Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN. 

Constatação 05: Ausência 

do edital da licitação no 

processo  

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

29/2018/PREGOEIROS.SSA, o 

Gestor informa: 

Informamos que após análise de 

PROJUR, constatou-se que não 

foi sugerida nenhuma alteração 

a ser realizada no Edital. Neste 

caso, o pregoeiro entendeu que 

poderia dá prosseguimento ao 

processo, sem necessidade de 

anexar um novo edital, já que os 

mesmos são compostos de 67 e 

135 páginas, visando assim, o 

princípio da economicidade. 

Apesar do edital não esta anexo 

aos autos do processo, o mesmo 

foi atualizado, pois foi enviado 

para publicação. Estamos 

enviando cópia dos editais para 

comprovação. Toda via, caso a 

Auditoria ache necessário iremos 

realizar a impressão e anexar ao 

Edital. 

 

Considerando que com o Sistema 

SEI, o edital da licitação poderá 

ser anexado ao processo 

eletronicamente, sem afetar o 

Princípio da Economicidade. 

Emitimos a recomendação 

abaixo, a qual será acompanhada 

por meio do Plano de Providência 

Permanente – PPP desta Unidade 

de Auditoria Interna – AUDIN. 

 

Recomendação 5.1: Que 

se anexe o edital da 

licitação ao processo. 

 

Constatação 06: Ausência 

dos comprovantes das 

publicações de aviso do 

edital no processo. 

 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

29/2018/PREGOEIROS.SSA, o 

Gestor informa: 

Neste caso, informamos que o 

trâmite relativo às publicações 

no DOU, EBC – Jornal A Tarde 

e SITE DO IFBA, foram 

realizados em conformidade com 

a legislação, já verificado e 

comprovado pelo pregoeiro, 

porém, de fato, não foram 

anexados ao processo. Para 

comprovação, estamos enviando 

os comprovantes de publicação 

em anexo. 

Considerando que a publicação 

do aviso do edital em todos os 

meios indicados pela legislação é 

uma garantia mínima para se 

atingir a competitividade da 

licitação, que o descumprimento 

desse mandamento legal não se 

trata de uma mera falha formal, 

mas de ato praticado com grave 

infração à norma legal, decorrente 

da afronta aos princípios 

insculpidos no art. 3º da Lei n. 

8.666/1993, em especial os da 

isonomia, da impessoalidade, da 

moralidade e da publicidade;  

Considerando que apenas os 

comprovantes da publicação do 

aviso do edital na internet 

(Comprasnet) e em jornal de 

Recomendação 6.1: Que 

se anexe todos os 

comprovantes de 

publicação do aviso do 

edital da licitação ao 

processo. 
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grande circulação regional (A 

Tarde - BA) foram enviados pelo 

Gestor como documentação 

comprobatória, faltando, portanto, 

os comprovantes da publicação 

no Diário Oficial da União e no 

site do IFBA. 

Emitimos a recomendação 

abaixo, a qual será acompanhada 

por meio do Plano de Providência 

Permanente – PPP desta Unidade 

de Auditoria Interna – AUDIN. 

Constatação 07: 

Inconsistência na 

comprovação da 

qualificação econômico-

financeira dos licitantes. 

 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

29/2018/PREGOEIROS.SSA, o 

Gestor informa: 

Sobre esse tema, informamos que 

o pregoeiro analisou a 

documentação e verificou que os 

licitantes estavam aptos más, por 

um lapso distante, não anexou o 

documento ao processo. Porém 

em conformidade com o Capítulo 

IX – DA HABILITAÇÃO, subitem 

9.8.3.  no caso de bens para 

pronta entrega, não será exigido 

da microempresa, empresa de 

pequeno porte, nem da sociedade 

cooperativa enquadrada  no 

artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício 

financeiro. (art. 3º do Decreto nº 

6.204, de 5 de setembro de 

2007); logo, estamos enviando a 

documentação para 

comprovação das empresas 

Hidrossolo Serviços Ambientais 

e Poços Artesianos Ltda. e Lupe 

Indústria e Comércio de 

Eletrônicos Ltda. que se 

enquadram no Art. 21 da Lei 

8.666/93. 

 

Considerando que o edital do 

Pregão 06/2016 estabelece em 

seu item 9.12. que será inabilitado 

o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital; 

Considerando que apenas a 

certidão negativa de falência ou 

recuperação judicial da empresa 

Lupe Indústria e Comércio de 

Eletrônicos Ltda. foi enviada pelo 

Gestor, como documentação 

comprobatória da qualificação 

econômico-financeira dos 

licitantes relacionados na 

Situação Encontrada 1, e que não 

houve manifestação do Gestor 

quanto a Situação Encontrada 2. 

Emitimos a recomendação 

abaixo, a qual será acompanhada 

por meio do Plano de Providência 

Permanente – PPP desta Unidade 

de Auditoria Interna – AUDIN. 

 

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. 

 

Constatação 08: 

Inconsistência na 

comprovação da 

habilitação jurídica dos 

licitantes. 

 

 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

29/2018/PREGOEIROS.SSA, o 

Gestor informa: 

Da mesma forma, informamos 

que pregoeiro analisou a 

documentação e verificou que os 

licitantes estavam aptos. Porém, 

por um lapso distante, o 

pregoeiro não anexou o 

documento ao processo. Para 

comprovação estamos enviando 

documentação para 

comprovação. 

Considerando que o Gestor 

enviou a documentação 

comprobatória relativa à 

habilitação jurídica da licitante 

Potência Materiais de 

Construção. Esta Unidade de 

Auditoria Interna – AUDIN 

considera desnecessária a emissão 

de recomendação referente à 

Constatação 08. 

 

Não houve 

 

Constatação 09: Ausência 

de aprovação do termo de 

referência pela autoridade 

competente. 

 

 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

29/2018/PREGOEIROS.SSA, o 

Gestor informa: 

Informo que a autoridade 

competente responsável pelo 

Termo de Referência é o 

solicitante. De fato, contudo o 

Considerando que o termo de 

referência é um documento de 

extrema importância para a 

realização do pregão, o qual 

deverá conter elementos capazes 

de propiciar avaliação do custo 

pela administração diante de 

orçamento detalhado, definição 

dos métodos, estratégia de 

Recomendação 9.1: Que a 

autoridade competente, ao 

aprovar o termo de 

referência, o faça por ato 

motivado e formalizado, 

conforme as exigências 

legais. 
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solicitante é que elabora a 

Aquisição definindo todas as 

características do produto. Além, 

disso, o solicitante é quem atesta 

o atendimento as especificações 

do produto e/ou material 

licitado. Logo, não há o que se 

falar a cerca do 

desconhecimento do produto 

adquirido no processo 

licitatório. Portanto, mesmo este 

pregoeiro tendo errado em não 

fazendo constar a assinatura do 

solicitante na aprovação do 

Termo de referência, não houve 

nenhum prejuízo à lisura do 

processo. 

 

suprimento, valor estimado em 

planilhas de acordo com o preço 

de mercado, cronograma físico-

financeiro, se for o caso, critério 

de aceitação do objeto, deveres 

do contratado e do contratante, 

procedimentos de fiscalização e 

gerenciamento do contrato, prazo 

de execução e sanções, de forma 

clara, concisa e objetiva;  

Considerando que a aprovação do 

termo de referência pelo mesmo 

responsável por sua elaboração 

também ofende o princípio da 

segregação de funções (citado na 

Constatação 01 desse Relatório). 

Emitimos as recomendações 

abaixo, as quais serão 

acompanhadas por meio do Plano 

de Providência Permanente – PPP 

desta Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN. 

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. 
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Tabela 16: Informações referentes ao Relatório Técnico Final de Auditoria nº 002/2018 
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RECOMENDAÇÃO 
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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: Ofensa 

ao princípio da segregação 

de funções. 

Não houve Primeiramente, é necessário 

esclarecermos que não há, 

especificamente, uma lei que 

regulamente o princípio da 

segregação de funções, sendo o 

mesmo derivado do princípio da 

moralidade administrativa, ínsito 

no artigo 37, caput, da 

Constituição Federal/1988. No 

entanto, como podemos observar 

este importante princípio de 

controle interno foi devidamente 

previsto em 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. Logo, em 2012, 

não era regulamentada o 

princípio de segregação de 

função e, sim, que não é 

atribuição do pregoeiro e equipe 

de apoio elaboração de Edital e 

Termo de Referência.  

Vale ressaltar, que não estamos 

mais assinando o Edital, essa 

atribuição foi repassada para a 

autoridade competente P.C.B – 

Diretor do DAP. 

Considerando a manifestação do 

gestor, informamos que os 

normativos legais que regem o 

pregão são anteriores ao ano de 

2012, inclusive foram citados em 

“Situação encontrada” dois 

acórdãos do TCU: TCU – 

Acórdão 2.389/2006 – Plenário e 

TCU – Acórdão 2.389/2006 – 

Plenário. Alem disso, os incisos I 

e IV do art. 3º da Lei nº 

10.520/2002; art. 9º do Anexo 1, 

do Decreto nº 3.555/2000 e art. 

11º e parágrafo 1º, do art. 18º, do 

Decreto 5.450/2005, não incluem, 

entre as competências do 

pregoeiro, a elaboração do edital. 

Esta Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN resolve emitir a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

seu Plano de Providência 

Permanente – PPP. 

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. 
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Constatação 02: Ausência 

do edital da licitação no 

processo. 

Não houve O edital é a lei interna da 

licitação, e a presença de vícios 

ou mesmo imperfeições poderia 

conduzir à nulidade de todo o 

certame. Por isso, é 

indispensável que esse 

documento tenha sua legalidade 

previamente analisada pela 
assessoria jurídica.  

 

Neste caso, a minuta de Edital e 

seus anexos foram examinados e 

aprovados pela assessoria 

jurídica da Administração, de 

modo que, não foi apontada 

nenhuma pendência, sendo 

parecer jurídico conclusivo e 

aprovado para o prosseguimento 

do processo licitatório. Sendo 

assim, o Pregoeiro entendeu que 

poderia dá prosseguimento ao 

processo, sem a necessidade de 

anexar um novo edital.  

Vale salientar, que apesar do 

edital não está anexo aos autos 

do processo, o mesmo foi 

atualizado, pois foi enviado para 

publicação. Estamos enviando 

cópia do edital para 

comprovação. Toda via, caso a 

Auditoria ache necessário iremos 

realizar a impressão e anexar ao 

Edital. 

Considerando a manifestação do 

Gestor, informamos que há 

legislação vigente afirmando que 

o edital é um ato essencial do 

pregão, devendo ser juntado ao 

respectivo processo. 

Nesse sentido, esta Unidade de 

Auditoria Interna – AUDIN 

resolve emitir a seguinte 

recomendação, a qual será 

acompanhada por meio do seu 

Plano de Providência Permanente 

– PPP. 

Recomendação 2.1: Que o 

Gestor faça constar, no 

processo, o edital 

devidamente assinado. 

Constatação 03: Ausência 

de documentação que 

comprove a realização de 

estudos técnicos 

preliminares para a 

contratação de serviços. 

Não houve 3.1. Não foi identificada, no 

processo, a documentação que 

comprova o método utilizado 

para estimar as quantidades de 

refeições a serem contratadas, 

tampouco, a pesquisa de 

mercado ou outra referencia 
para aferir o valor unitário.  

Estamos pesquisando a 

existência de documentos que 

comprovem o método utilizado. 

Visto que a profissional que 

respondia pela coordenação 

CAANE, à época, está afastada 

em licença maternidade. 

Previsão de retorno em final de 

outubro de 2018. 

Considerando que, até a 

conclusão deste relatório, não 

recebemos a documentação que 

comprova o método utilizado 

para estimar as quantidades de 

refeições a serem contratadas, 

tampouco, a pesquisa de mercado 

ou outra referencia para aferir o 

valor unitário. 

Esta Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN resolve emitir a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

seu Plano de Providência 

Permanente – PPP. 

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. 

Constatação 04: Ausência 

de documentação que 

comprove a indicação 

formal de fiscal e preposto 

do contrato. 

Não houve Não houve manifestação do 

gestor. 

Diante da ausência de 

manifestação acerca da 

Constatação, apresentamos a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

seu Plano de Providência 
Permanente – PPP. 

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. 

Constatação 05: 

Desconformidade na 

publicação do instrumento 

de contrato e seus 

aditamentos. 

Não houve 
Informamos que a parte de 

divulgação do certame foi 

realizado conforme o princípio 

da publicidade e da 

transparência. Porém, em 

relação à publicação do 

resultado da licitação no DOU, 

iremos adotar este procedimento. 

Diante da manifestação acerca da 

Constatação, reafirmamos a 

necessidade de que as 

publicações obedeçam ao prazo 

estipulado na Lei nº 8.666/93, art. 
61, parágrafo único. 

Diante do exposto, emitimos a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

seu Plano de Providência 

Permanente – PPP. 

Recomendação 5.1: Que o 

gestor publique, 

tempestivamente, o 

resultado da licitação, o 

instrumento de contrato e 

seus aditamentos no Diário 

Oficial. 
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Constatação 06: 

Definição incompleta das 

condições de pagamento. 

Não houve Situação encontrada: O edital 

não prevê a periodicidade que 

será realizada o pagamento pelo 

fornecimento de refeições; o 

cronograma de desembolso 

máximo por período; as 

compensações financeiras e 

penalizações, por eventuais 

atrasos, e descontos, por 

eventuais antecipações de 

pagamentos. A tabela, abaixo, 

demonstra os pagamentos 

realizados à empresa Recanto 

Santa Rita de Cássia LTDA – 

ME. Observa-se ausência de 

critério no cronograma de 

desembolso.  

 

A CAANE não tem condições de 

responder quanto ao tempo 

definitivo para o pagamento dos 

recursos, visto que existe um 

setor específico, de Orçamento e 

Finanças que cumpre o papel 

técnico de controle, conferencia 

e pagamento das notas fiscais 

emitidas após a prestação dos 

serviços relacionados à 

alimentação.  

 

No dia 29 de outubro de 2018, 

em resposta ao DESPACHO 

DEPAD 0811214, a 

Coordenação de 

Acompanhamento da 

Alimentação e Nutrição dos 

Estudantes (CAANE) manifestou-

se apresentando perguntas, 

formuladas pela própria 

Coordenação, com as 

respectivas respostas.  

 

1. Qual é o período de 

faturamento das notas (mensal, 

quinzenal, semanal)? Como esse 

período foi previsto no momento 

da licitação?  

O período de faturamento da 

nota é mensal.  

 

2. Existe definição de 

quantidade mínima e máxima 

de refeições a serem servidas? 

Qual foi a base utilizada para 

essa definição?  
A quantidade de refeições 

máxima ofertada foi estabelecida 

em 750 refeições diarias, 

distribuídas entre almoço e 

jantar. Sendo 500 a 550 

refeições no almoço e 200 a 250 

refeições no jantar, de acordo 

com a programação da 

Coordenação de 

Acompanhamento da 

Alimentação e Nutrição dos 

Estudantes (CAANE). Este 

número é predefinido de acordo 

com número de estudantes 

selecionados pelo Serviço Social 

para o Auxílio Alimentação, a 

disponibilidade financeira e a 

Diante da manifestação acerca 

das questões 1 e 4, pode se 

verificar, na tabela 4, que 

existiram outros meses sem que o 

pagamento fosse efetuado à 

empresa, mesmo que a CAANE 

relate que o faturamento da nota 

seja mensal e que o único 

momento no qual a empresa 

atrasou a emissão da nota fiscal 

foi durante a ocupação do IFBA 

(Movimento Estudantil) em 2016. 

Quanto a manifestação acerca das 

questões 2 e 3, apesar da CAANE 

afirmar que a quantidade de 

refeições estão de acordo com o 

número de estudantes 

selecionados pelo Serviço Social 

para o recebimento do auxílio 

alimentação, além de realizar o 

controle dos beneficiários por 

meio de lista contendo a 

assinatura dos estudantes, não 

foram enviados os documentos 

comprobatórios que 

fundamentam os estudos 

preliminares, bem como o 

cronograma de desembolso. 

Diante das fragilidades 

apresentadas nas explicações 

relativas às condições de 

pagamento, apresentamos a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

seu Plano de Providência 

Permanente – PPP. 

Recomendação 6.1: Que o 

gestor estabeleça de forma 

clara as condições de 

pagamento no contrato. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

capacidade física do espaço 

reservado para o serviço de 

produção e distribuição de 

alimentos. O número de refeições 

é de no máximo 550 por cada 

refeição de grande porte 

baseado na capacidade de 

produção pela estrutura física da 

cozinha, conforme Teixeira, 

2007.   
  

3. Existe um controle dessas 

quantidades? Como ele é 

realizado?  
É realizado o controle da 

quantidade diária de refeições 

mediante assinatura do 

estudantes antes de passar pelo 

balcão de distribuição. A 

Política de Assistência preconiza 

este controle diário através de 

lista com assinatura dos 

estudantes. Todas as listas ficam 

arquivadas para qualquer 

consulta. Após contabilizar o 

total de estudantes que 

almoçaram e jantaram, os dados 

são transferidos à planilha 

digital para obter controle 

semanal e mensal. 

  

4. Em caso de atraso na emissão 

das notas fiscais do período, 

quais as ações adotadas?  

Segundo o edital havendo 

circunstâncias que impeçam 

liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até 

que a empresa providencie as 

medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para o 

pagamento iniciar-se-á, após a 

regularização da situação não 

acarretando qualquer ônus para 

o IFBA.  

Porém é preciso registrar que 

durante o contrato o único 

momento em que a empresa 

atrasou a emissão da nota fiscal 

foi durante a ocupação 

acontecida em 2016, por 

estudantes da instituição. 

Constatação 07: Ausência 

dos comprovantes de 

regularidade junto ao 

órgão de Vigilância 

Sanitária e Conselho 

Federal de Nutricionistas. 

Não houve Não foram localizados, no 

processo, os documentos que 

comprovam a regularidade junto 

ao órgão de Vigilância Sanitária 

(alvará de funcionamento) e ao 

Conselho Federal de 

Nutricionistas (registro ou 

cadastro com o Conselho 

Regional de Nutricionistas – 

CRN).  

A CAANE já fez a solicitação à 

empresa Recanto Santa Rita de 

Cássia LTDA – ME, das cópias e 

dos comprovantes de todas as 

visitas de fiscalização e controle. 

Tais documentos estão em posse 

da empresa contratada. 

Considerando que, até a 

conclusão deste relatório, não 

recebemos a documentação que 

comprova a regularidade junto ao 

órgão de Vigilância Sanitária 

(alvará de funcionamento) e ao 

Conselho Federal de 

Nutricionistas (registro ou 

cadastro com o Conselho 

Regional de Nutricionistas – 

CRN). 

Esta Unidade de Auditoria 

Interna – AUDIN resolve emitir a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

seu Plano de Providência 

Permanente – PPP. 

Recomendação 7.1: Que o 

Gestor faça constar, no 

processo, os documentos 

que compravam a 

regularidade da empresa 

contratada para o 

fornecimento de alimentos. 
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AÇÃO Nº 13 – PAINT/2018:  “Aquisições de Equipamentos de Processamento de 

Dados” 

 

Tabela 17: Informações referentes à Nota de Auditoria nº 001/2018 

AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Ação nº 13 – “Aquisições 

de Equipamentos de 

Processamento de Dados” 

NA 001/2018 PROAP 

Constatação 1:  - Quantitativo de 

empresa insuficiente para o 

estabelecimento da concorrência 

relativa à aquisição de software no 

pregão nº 20/2017. 

Não houve 

 

 
 

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 2018, foram avaliados os controles 

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

Treadway Commission). Diante do exposto, apresentamos nas Tabelas 18 a 22, dispostas 

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

relativas ao PAINT/2018, as quais foram concluídas no exercício de referência: 

 

 

Tabela 18: Avaliação do controle sobre o Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil 

- Auxílio Financeiro a Estudantes – Ação nº 03 – PAINT/2018 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 03: Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil  

 

Campus de Santo 
Amaro 

Apesar de não obtermos resposta referente ao preenchimento do “Questionário de Avaliação 
dos Controles Internos” do Setor de Assistência Estudantil, ao analisar o processo, objeto desta 
auditoria, no tocante aos controles internos administrativos, foi possível observar as seguintes 
impropriedades: 

 

CONSTATAÇÃO 1.1: Inexistência de Departamento/Coordenação regimentalmente 

previsto. 

O Campus, por meio do OFÍCIO Nº 005/2018/2018/CMAE.STA, alegou a impossibilidade de 

resposta adequada às questões propostas (Questionário de Avaliação dos Controles Internos) 

em virtude da inexistência do Setor de Assistência Estudantil no Campus, conforme exposto 

abaixo: 

(...) 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 03: Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil  

 
“Deste modo o desenho da estrutura, sem um Setor de Assistência 

Estudantil, impossibilita respostas exatas para as questões levantadas, 

dadas as características existentes na organização da assistência 

estudantil vigente no IFBA Campus Santo Amaro.” 

 

Embora o Gestor informe sobre a inexistência do Setor de Assistência Estudantil no Campus, 

ressaltamos que, no Portal Institucional do Campus de Santo Amaro, está publicado a Estrutura 

Institucional, a qual prevê a existência da “Coordenação de Acompanhamento e Assistência ao 

Estudante (CAAE)”, além disso,  o Regimento Geral do IFBA, aprovado pela Resolução nº 26 

do CONSUP, 27/06/2013, estabelece a existência do Departamento de Programas Estudantis 

(DPE) nos campi. 

CONSTATAÇÃO 1.2: Falta de equidade no pagamento dos valores a título de 

Assistência a Viagem. 

As informações do Portal da transparência demonstram que houve pagamento diferenciado aos 

estudantes que participaram de um mesmo evento. Contudo, não foi localizada, nos processos 

de solicitação de assistência a viagem, a justificativa para essa diferenciação dos valores pagos 

aos discentes.  

CONSTATAÇÃO 1.3: Ausência de controles internos nos processos de concessão da 

Assistência a Viagem. 

Após analisar as informações do Portal da transparência, foi constatado que o Campus de 

Santo Amaro forneceu uma listagem incompleta dos eventos contemplados no Programa de 

Assistência a Viagem. Comparando os quadros 5 e 6, dispostos no Relatório Técnico Final nº 

013/2018 – Ação nº 03 – PAINT/2018, nota-se que o campus participou de outros eventos não 

relacionados na lista disponibilizada. 

 

 

 

Tabela 19: Apuração de Denúncia –Avaliação do controle sobre a Acumulação Ilegal de Cargos – 

Ação de nº 11 – PAINT/2018  

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 11: Apuração de Denúncia – Acumulação Ilegal de Cargos 

Campus de 
Barreiras 

Os controles internos administrativos, estabelecidos pela Diretoria de Gestão de Pessoas – 
DGP do IFBA, para o acompanhamento das situações de acumulação ilegal de servidores são 
insuficientes e frágeis e, restringem-se, tão somente, aos casos de servidores que acumulam 
legalmente cargos públicos, dessa maneira, estes (controles) não são capazes de abranger 
outras situações. Diante disso, o conhecimento em relação à situação irregular do servidor, 
lotado no quadro de pessoal do Campus de Barreiras, só foi possível por meio do controle 
social (denúncia). 
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Tabela 20: Avaliação do controle sobre as Aquisições e contratos de Locação de Mão de Obra – 

Ação nº 12, 13 e 14 – PAINT/2018 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 12:  Aquisições de Equipamentos e Material Permanente 

Ação nº 13:  Aquisições de Equipamentos   de Processamento de Dados 

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

Pró-Reitoria de 
Administração e 
Planejamento - 

PROAP 

CONTATAÇÃO 01: Controles internos deficientes e insuficientes nos cinco componentes 

da Estrutura COSO.  

 

1.1 AMBIENTE DE CONTROLE  

 

De acordo com a Estrutura COSO, o ambiente de controle abrange os seguintes itens:  
 
• A integridade e os valores éticos da organização;  
• Os parâmetros que permitem à estrutura de governança cumprir com suas responsabilidades 
de supervisionar a governança;  
• A estrutura organizacional e a delegação de autoridade e responsabilidade;  
• O processo de atrair, desenvolver e reter talentos competentes; e  
• O rigor em torno de medidas, incentivos e recompensa por performance. 

 
No que se refere à avaliação da integridade e os valores éticos da organização, foi constatado 
que o IFBA possui Comissão de Ética formalmente constituída, entretanto, apesar das 
atribuições acima dispostas, verificou-se suposta inércia por parte da Comissão de Ética em 
ações que buscassem frisar os princípios morais  norteadores dos servidores públicos, bem 
como as condutas a serem adotadas por estes, ressaltando que a ausência dessa atuação 
reverbera em todos os setores deste IFBA, inclusive na Diretoria de Administração e 
Planejamento (DGAP). 

 
Em relação à governança cumprir com suas responsabilidades de supervisão, foi constatado 
inconsonância entre o Regimento Interno e a efetiva organização e funcionamento da Pró-
Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP), uma vez que a estrutura, as atribuições e 
conseqüente disposição de funções gratificadas e cargos comissionados foram modificados 
sem anuência do Conselho Superior deste Instituto. Ante o exposto, não há a devida 
supervisão, por parte da governança, das estruturas, dos níveis de subordinação e as das 
autoridades e responsabilidades dos setores que compõem a Diretoria de Administração e 

Planejamento, os quais tinham sido estabelecidos pelo órgão máximo deste Instituto. 
 
No que se refere ao comprometimento para atrair, desenvolver e reter talentos competentes, 
inexiste, no âmbito da DGAP, mecanismo que identifique a necessidade de recursos humanos, 
bem como a definição de eventuais competências e experiências necessárias, de forma a 
selecionar novos servidores e direcioná-los aos setores nos quais possam contribuir com 
melhor produtividade. 
 
 

Quanto ao banco de talentos, este inexiste na DGAP.Nesse aspecto, a questão ética se insere 
num escopo de análise mais abrangente, uma vez que, sem o banco de talentos, os cargos 
estratégicos tendem a ser ocupados apenas por indicação política, sem que haja uma seleção 
formal com base em critérios de competência profissional, integridade, bem como valores 
éticos e morais. 
 
Ainda nessa análise, também se verificou que a Diretoria de Administração e Planejamento 
reconhece os talentos e busca aproveitá-los, concedendo-lhe função mais estratégica e/ou com 

responsabilidade mais elevada tão logo há o surgimento da oportunidade. No entanto, no que 
se refere a outros mecanismos de reconhecimento e motivação, verificou-se que tanto a gestão, 
quanto os servidores, desconheciam outras formas de incentivo que não fosse o remuneratório. 
 
No que diz respeito às atribuições e responsabilidades assumidas pelos servidores, foram 
informadas por todos os entrevistados que estas se encontram dispostas no Regimento Interno 
do IFBA. Nesse sentido, cabem as seguintes ponderações:  
1. Considerando que, conforme já mencionado anteriormente, houve mudança substancial no 

organograma da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (aparentemente, sem 
aprovação do CONSUP), o Regimento Interno se tornou ineficiente para nortear as atribuições 
dos servidores.  
 
Com base nas atribuições das unidades auditadas constantes no Regimento Interno deste 
Instituto, reforçado pela visita in loco nos setores, constatou-se que parte da estrutura do 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 12:  Aquisições de Equipamentos e Material Permanente 

Ação nº 13:  Aquisições de Equipamentos   de Processamento de Dados 

Ação nº 14: Acompanhamento dos Contratos de Locação de Mão de Obra 
Departamento de Administração foi criada de modo que os responsáveis pela execução das 
atividades sejam os mesmos a assumirem coordenações e chefias. Dessa forma, inexiste, no 
referido Departamento, a distinção dos papéis de execução e supervisão (segregação de 
funções), dificultando, assim, o estabelecimento de outros tipos de controles internos, como o 
rodízio de funções e revisão dos atos praticados.  
 

Discrepância entre o Regimento Interno e o disposto nas legislações, doutrina e 

jurisprudências:  
 
- Caber ao Pregoeiro a elaboração do edital dos processos licitatórios da Reitoria (art. 134, I), 
indo de encontro ao Princípio de Segregação de Funções, bem como a Acórdãos do Tribunal 
de Contas da União (TCU).  
 
 
- Conferir à Gerência de Administração a responsabilidade em atestar as notas fiscais/faturas 

dos serviços e materiais adquiridos pela Reitoria do IFBA (art. 132, XII), quando esta 
atribuição é de responsabilidade dos fiscais de cada contrato.  
 
 
Durante o trabalho de auditoria foi constado que, apesar de todo esforço do setor, ainda há, por 
parte da Diretoria de Administração e Planejamento (DGAP), insuficiente domínio em 
assuntos correlatos à Estrutura COSO, especificamente no componente “Ambiente de 
Controle” – fato que foi corroborado na manifestação do gestor, que ocorreu por meio 
Memorando nº 013/PROAP/IFBA-Reitoria (SEI 0848734). 

 

1.2 AVALIAÇÃO DE RISCOS  

No que se refere aos objetivos e respectivos riscos, foi verificado que os objetivos e metas não 
foram estabelecidos de forma clara e objetiva e, corroborando com o fato de a instituição dos 
objetivos ser condição sine qua non para a identificação dos riscos, também foi constatado que 
os riscos não se encontram devidamente determinados e seu conceito ainda não foi 
compreendido pelos servidores que atuam nas unidades auditadas.  
 

Em relação à identificação e avaliação das mudanças que podem afetar o sistema de controles 
internos, é, indubitavelmente, notável o esforço dos servidores para que estes se mantenham 
atualizados. Entretanto, inexiste método institucionalmente estabelecido de acompanhamento 
de eventuais mudanças, e as metodologias atualmente utilizadas pelos servidores são difusas e 
insuficientes para as necessidades e responsabilidades intrínsecas às unidades que compõem a 
Diretoria de Administração e Planejamento. 
 
 

1.3 ATIVIDADE DE CONTROLE 

 
Quanto às atividades de controle que contribuem para a redução dos riscos, constatou-se que 
não é observado, no âmbito da DGAP, o princípio básico da segregação de funções e a 
rotatividade em funções – sendo que essas duas formas de controle são imprescindíveis à 
inibição de condutas tendenciosas e de conflitos de interesse. 
 
Ainda no que refere à Atividade de Controle, também foi constatado que, dos instrumentos 

formais de controle (manuais, fluxogramas, mapa de processos...), a DGAP só faz uso do 
check-list e em alguns dos seus processos. Também foi verificado que não foram criados 
mecanismos eficazes de controle dos atos praticados no intuito de acompanhar o cumprimento 
das normas e orientações que regem a atuação da retromencionada Diretoria.  
 
Por fim, no que tange à gestão do conhecimento, verificou-se que inexistem ações que 
antecedam a substituição de servidores eventualmente desligados ou transferidos, de forma a 
evitar dispersão ou perda de conhecimento organizacional. 
 

 

1.4 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
No que tange à geração e à utilização de informações significativas e de qualidade para apoiar 
o funcionamento do controle interno, foi declarado que os servidores da DGAP se comunicam 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 12:  Aquisições de Equipamentos e Material Permanente 

Ação nº 13:  Aquisições de Equipamentos   de Processamento de Dados 

Ação nº 14: Acompanhamento dos Contratos de Locação de Mão de Obra 
por meio de e-mail, pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informação), por reuniões e, em alguns 
casos, por telefone ou pessoalmente. Na aplicação dessas mencionadas ferramentas, foi 
constatado que, no âmbito da Diretoria, as informações fluem de forma eficiente, alcançando, 
assim, todos os seus objetivos; entretanto, o mesmo não ocorre nas comunicações externas, 
sobretudo com os campi, que recorrentemente geram, entre si, informações incompletas, 
ineficientes e/ou intempestivas. 
 

No que se refere à comunicação com o público externo, ainda que a gestão da DGAP tenha 
declarado que disponibiliza as informações de interesse público por meio de 18  
Relatório Técnico Final de Auditoria nº 004/2018 Avaliação dos Controles Internos – Diretoria 
de Administração e Planejamento (DGAP) divulgação em sites oficiais, foi verificado que não 
constam, no site institucional, as informações mínimas exigidas pela Lei da Transparência (Lei 
nº 12.527/2011), como também as dispostas no Regimento Interno deste IFBA. 
 
 

 

1.5 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO 

 

No que tange às avaliações contínuas para verificar o funcionamento dos controles internos, foi 
constatado ineficiência e insuficiência nos declarados mecanismos, bem como o 

desconhecimento das diferentes formas de fazer o seu monitoramento. 
 

Conclusão 

 
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 atingimento dos objetivos 
institucionais. 
 
 

 

 

 

Tabela 21: Avaliação dos controles sobre o Acompanhamento de Outros Serviços de Terceiros– PF 

- Ação nº 17–PAINT/2018 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 17: Acompanhamento de Outros Serviços de Terceiros– PF 

Diretoria de 
Gestão de Pessoas 

- DGP 

Avaliação do Controle Interno não realizada. Execução da auditoria foi prejudicada,pois não 
houve o fornecimento de informações pelo Gestor. 
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Tabela 22: Avaliação dos controles sobre a Aquisição de Material Permanente  – Ação nº 18 – 

PAINT/2018 e Aquisições de Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita na Assistência 

Estudantil - Ação nº 19 -  PAINT/2018 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2018 

Ação nº 18: Aquisição de Material Permanente 

Ação nº 19: Aquisições de Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita na 

Assistência Estudantil 

Campus de 
Salvador 

 

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, como o princípio da segregação de funções. 

 
 
Situação encontrada: Apesar de não obtermos respostas referentes ao preenchimento do 
“Questionário de Avaliação dos Controles Internos” do Setor de Compras, ao analisarmos os 
processos, objetos desta auditoria, no tocante aos controles internos administrativos, foi 
possível observar a seguinte impropriedade: 
 
Após análise dos editais, constatou-se que tais instrumentos apresentam como responsável pela 

elaboração/aprovação o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, entretanto, as ações da fase 
interna da licitação devem ser providenciadas por agentes diversos daqueles que atuarão na 
fase externa. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União, consubstanciado nos 
seguintes acórdãos: 
 
TCU – Acórdão 2.389/2006 – Plenário - O pregoeiro não pode ser responsabilizado por 
irregularidade em edital de licitação, já que sua elaboração não se insere no rol de 
competências que lhe foram legalmente atribuídas. 
 

TCU – Acórdão 686/2011 – Plenário – Determinar ao órgão que não designasse para compor 
comissão de licitação o servidor ocupante de cargo com atuação na fase interna do 
procedimento, em atenção ao princípio da segregação de função. 

 
TCU – Acórdão 3.381/2013 – Plenário - Licitação. Representação. Segregação de funções.  
A atribuição, ao pregoeiro, da responsabilidade pela elaboração do edital cumulativamente às 
atribuições de sua estrita competência afronta o princípio da segregação de funções adequado à 
condução do pregão, inclusive o eletrônico, e não encontra respaldo nos normativos legais que 

regem o procedimento. 

 

 

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/2018, 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.  
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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 CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO. 

 

No que se refere às Ações de Auditoria não concluídas em 2018, encontramos a 

Ação de nº 15 que trata do “Acompanhamento de Contratos de Locação de Mão 

de Obra”. 

As Constatações constantes na Tabela 23, abaixo disposta, foram enviadas aos 

respectivos gestores para manifestação, sendo que, a Unidade de Auditoria já 

recebeu as referidas manifestações, estando os Relatórios Finais em fase 

elaboração. 

  

Os Relatórios Finais da supracitada ação não foram entregues pelo Auditor 

responsável em tempo hábil, para que as informações pudessem ser imputadas 

neste relatório em sua completude, estando previsto para serem concluídos no 

final do mês de abril de 2018. 

 

Tabela 23: Informações referentes Constatações e Recomendações proferidas por meio de Relatório 

Preliminar  

AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Ação nº 14 – 

“Acompanhamento de 

contratos de Locação de 

mão de obra Metas 

Estabelecidas na Lei 

Orçamentária Anual” 

05/2018 
PROAP 

(Gerencial) 

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. 

Em fase de análise da 

manifestação e elaboração 

da Recomendação  

Constatação 02: Definição 

imprecisa do objeto, propensos a 

gerar expressivo dano ao erário. 

Constatação 03: Exigência de 

termos, no instrumento contratual, 

sem a devida previsão na Minuta 

aprovada pela Procuradoria 

Jurídica junto ao IFBA 

(PROJUR/IFBA). 

Constatação 04: Inexistência, no 

Termo de Referência (TR), da 

metodologia de avaliação da 
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AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

qualidade e aceite dos serviços 

executados, dificultando, assim, a 

atuação dos fiscais de contrato. 

Constatação 05: Fragilidade no 

original do edital, tornando-o 

passível de eventuais 

modificações, ainda que sem a 

participação da Comissão de 

Pregoeiros. 

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. 

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. 

Constatação 08: Inobservância à 

questão da Transparência e do 

consequente controle social. 

006/2018 Campus de Barreiras 

CONSTATAÇÃO 01: 

Superfaturamento nos pagamentos 

das notas fiscais 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). 
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AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

CONSTATAÇÃO 02: Entrega, 

pela SULCLEAN, de produtos 

saneantes sem registro ou 

notificação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

CONSTATAÇÃO 03: Entrega, 

pela SULCLEAN, de materiais e 

equipamentos sem marca de 

conformidade de qualidade 

(INMETRO ou similar), como 

dispõe no instrumento contratual. 

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. 

CONSTATAÇÃO 05: 

Inexistência de pesquisa de 

satisfação dos usuários, no intuito 

de avaliar a qualidade dos serviços 

prestados pela empresa contratada. 

CONSTATAÇÃO 06: 

Inexistência de livro de registro 

das ocorrências. 

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/reciclagem 

sobre: 

1.3.1. R

elações interpessoais; 

1.3.2. Seg

urança no trabalho; 

1.3.3. Pre

venção 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. 

CONSTATAÇÃO 08: Exígua 

capacitação de servidores em curso 

de fiscalização de contrato. 

Ação nº 14 – 

“Acompanhamento de 

contratos de Locação de 

mão de obra Metas 

007/2018 
Campus de Lauro de 

Freitas 

CONSTATAÇÃO 01: 
Superfaturamento nos pagamentos 

devido à falha na fase de 

planejamento da contratação e na 
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AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Estabelecidas na Lei 

Orçamentária Anual” 

atuação do fiscal de contrato. 

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). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em fase de análise da 

manifestação e elaboração 

da Recomendação 

CONSTATAÇÃO 02: Entrega, 

pela SULCLEAN, de produtos 

saneantes sem registro ou 

notificação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

CONSTATAÇÃO 03: Entrega, 

pela SULCLEAN, de materiais e 

equipamentos sem marca de 

conformidade de qualidade 

(INMETRO ou similar), como 

dispõe no instrumento contratual. 

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. 

CONSTATAÇÃO 05: 

Inexistência de pesquisa de 

satisfação dos usuários, no intuito 

de avaliar a qualidade dos serviços 

prestados pela empresa contratada. 

CONSTATAÇÃO 06: 

Inexistência de livro de registro 

das ocorrências. 

CONSTATAÇÃO 07: Falta de 

atuação do fiscal de contrato no 

que diz respeito à: 

 

1.1. Solicitação de 

comprovação formal de 

atendimento às seguintes 

obrigações da empresa contratada 

sobre os empregados terceirizados: 

1.2. Realização do exame 

admissional; 

1.3. Realização dos 

exames periódicos; 

1.4. 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. 

1.5. Realização de curso 

de capacitação/reciclagem sobre: 

1.6. Relações 

interpessoais; 

1.7. Segurança no 
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AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

trabalho; 

1.8. Prevenção de 

incêndio no local de trabalho. 

1.9. 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; 

1.10. Solicitação da relação 

nominal dos empregados 

terceirizados (com nome, função, 

local e horário do posto de 

trabalho); 

1.11. Solicitação de 

listagem de equipamentos, 

ferramentas e utensílios utilizados 

nos serviços; 

1.12. Solicitação do uso do 

crachá pelos empregados 

terceirizados como documento de 

identificação. 

CONSTATAÇÃO 08: Exígua 

capacitação de servidores em curso 

de fiscalização de contrato. 

Ação nº 14 – 

“Acompanhamento de 

contratos de Locação de 

mão de obra Metas 

Estabelecidas na Lei 

Orçamentária Anual” 

008/2018 
Campus de Vitória da 

Conquista 

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). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Em fase de análise da 

manifestação e elaboração 

da Recomendação Constatação 02: Entrega, pela 

SULCLEAN, de produtos 

saneantes sem registro ou 

notificação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Constatação 03: Entrega, pela 

SULCLEAN, de materiais e 

equipamentos sem marca de 

conformidade de qualidade 

(INMETRO ou similar), como 

dispõe no instrumento contratual. 
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AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Constatação 04: Inobservância 

aos requisitos de sustentabilidade 

ambiental. 

Constatação 05: Inexistência de 

pesquisa de satisfação dos 

usuários, com o fim de avaliar a 

qualidade dos serviços prestados 

pela empresa contratada. 

Constatação 06: Não existência 

de livro de registro das 

ocorrências. 

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); 

4. Solicitação de 

listagem de equipamentos, 

ferramentas e utensílios utilizados 

nos serviços. 

Constatação 08: Exígua 

capacitação de servidores em curso 

de fiscalização de contrato. 

Ação nº 14 – 

“Acompanhamento de 

contratos de Locação de 

009/2018 PROAP 
Constatação 01: 

Superfaturamento nos pagamentos 

devido às falhas no 
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AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

mão de obra Metas 

Estabelecidas na Lei 

Orçamentária Anual 

(Execução) acompanhamento e fiscalização do 

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). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Em fase de análise da 

manifestação e elaboração 

da Recomendação 

Constatação 02: Entrega, pela 

SULCLEAN, de produtos 

saneantes sem registro ou 

notificação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Constatação 03: Entrega, pela 

SULCLEAN, de materiais e 

equipamentos sem marca de 

conformidade de qualidade 

(INMETRO ou similar). 

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. 

Constatação 05: Inexistência de 

pesquisa de satisfação dos 

usuários, no intuito de avaliar a 

qualidade dos serviços prestados 

pela empresa contratada. 

Constatação 06: Inexistência de 

livro de registro das ocorrências. 

Constatação 07: Falta de atuação 

do fiscal de contrato no que diz 

respeito à: 

5. 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 
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AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

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/reciclage

m sobre: 

1.4.1. Relações 

interpessoais; 

1.4.2. Segurança no 

trabalho; 

1.4.3. Prevenção de 

incêndio no 

local de 

trabalho; 

1.4.4. . 

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. 

Constatação 08: Exígua 

capacitação de servidores em curso 

de fiscalização de contrato. 

 

5.2.  RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT NÃO 

REALIZADOS. 

No que tange à inexecução do Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 2018, 

informamos que a aprovação extemporânea do PAINT /2018 foi um dos fatores que 

contribuíram para inexecução das Ações de n
os

. 01, 15, 16 e 20 que tratam, 

respectivamente, da elaboração do Manual da Unidade de Auditoria, do 

Acompanhamento de Outros Serviços de Terceiros – PF, do Acompanhamento de 

Outros Serviços de Terceiros – PJ e do  Monitoramento da Folha de Pagamento 

referente à remuneração, benefícios e vantagens. Importante salientar que a ação de nº 
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15 teve como fator principal, para a sua não execução, a ausência de informações que 

deveriam ter sido prestadas pelo Gestor.  

 

Tabela 24: Relação das Ações do PAINT/2018 não executadas no exercício 

AÇÃO – PAINT/2016 
FERRAMENTA 

UTILIZADA PARA 

CONSECUÇÃO DA 

AÇÃO 

PRAZO PARA 

CONCLUSÃO 
Nº Descrição 

01 
Elaboração do Manual da Unidade de 
Auditoria Interna 

PAINT/2020 
Dezembro/2020 

(Adoção do Manual da CGU ) 

15 
Acompanhamento de Outros Serviços  
de Terceiros – PF 

Depende do resultado da 
Matriz de Riscos 

Auditoria foi prejudicada por 
ausência de informações a serem 

prestadas pelo Gestor 

16 
Acompanhamento de Outros Serviços  
de Terceiros – PJ 

Depende do resultado da 
Matriz de Riscos 

- 

20 
Monitoramento da Folha de 
Pagamento referente à remuneração, 

benefícios e vantagens. 

Depende do resultado da 
Matriz de Riscos 

- 

 

 

 

 

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 da maioria das capacitações planejadas para o exercício de 2018. 

No tocante aos recursos, insta informar a designação de uma Auditora para a assunção 

de função comissionada no Campus de Feira de Santana, independentemente da 

anuência da Coordenação da Unidade de Auditoria Interna e do Conselho Superior, 

conforme nota explicativa posicionada na Tabela 01, visando resguardar os recursos 

humanos necessários às realizações dos trabalhos de auditoria, inclusive, os já 

planejados no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2019. 

A supracitada designação se respalda no entendimento do Diretor Geral do Campus de 

que a servidora, removida para acompanhar seu cônjuge, pertenceria ao quadro de 

servidores do Campus, estando a sua lotação ou atividades a serem desempenhadas a 

critério do supracitado Diretor Geral independentemente de ser Auditora. 

No intuito de solucionar as dúvidas quanto ao pertencimento do cargo de Auditor, se à 

Reitoria ou ao Campus, esta Unidade de Auditoria formulou consulta junto à 

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia, por meio do Ofício de nº  
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025/2018/AUDINT.REI, de 11 de dezembro de 2018, estando no aguardo da 

manifestação da referida Controladoria até a presente data. 

 

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 07 (sete) servidores, sendo 

01 (uma) Coordenadora (Cargo Auditor), 05 (cinco) Auditoras e um Assistente em 

Administração. Desses 07 (sete) servidores, foram capacitados apenas 02 (dois) com 

recursos do Instituto.  

 

 

Tabela 25: Relação das capacitações do corpo técnico da AUDIN/IFBA – Exercício 2018 

Servidor Cargo/Função Curso 
Carga 

Horária 

Relação com os Trabalhos 

Programados 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
Coordenadora 

Gestão de Riscos e 

Auditoria Baseada em 

Riscos 
32h 

Elaboração do PAINT/2019 e Ação 

de Assessoramento à Gestão relativa 

à implantação da Gestão de Riscos 

no Instituto. 

Cássia Regina 
Almeida dos Santos 

Auditora 

I Congresso 
Brasileiro de 
Auditoria e 

Controle Interno 

24h 

Atualização e obtenção de 

conhecimentos acerca dos temas 
relacionados à governança, 
gestão de risco, controle interno, 
integridade e compliance.. Ação 
de Avaliação dos Controles 

Internos relativos às Aquisições 
do Instituto. 

 

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 26:
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Tabela 26: Plano de Providências no exercício 2018 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

1 2012.007.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

2 2012.007.10.7 
Constatação 10 / Recomendação 7: Que realize as designações dos 

fiscais por contrato e por meio de portaria específica. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 

3 2012.008.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

4 2012.008.3.3 

Constatação 3 / Recomendação 3: 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

5 2012.008.4.4 

Constatação 4 / Recomendação 4: Que passe a observar o Princípio 

da Segregação de Funções quando proceder à designação dos fiscais 

de contrato. 

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

6 2012.008.5.5 

Constatação 5 / Recomendação 5: 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

7 2012.008.6.6 

Constatação 6 / Recomendação 6: 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 

25/09/2018 

 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

8 2012.009.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

9 2012.009.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

10 2012.009.3.3 

Constatação 3 / Recomendação 3: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

11 2012.009.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que realize as designações dos 

fiscais por contrato, de forma específica. 
DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

12 2012.009.5.5 

Constatação 5 / Recomendação 5: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

13 2012.009.0.6 

Recomendação 6: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

14 2012.010.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2: Que justifique a existência de 03 

(três) contratos com a mesma numeração. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

15 2012.010.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3: Que justifique a existência de 02 

(dois) contratos que trata do mesmo objeto. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 
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Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

16 2012.010.4.4 

Constatação 4 / Recomendação 4: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

17 2012.010.5.5 
Constatação 5 / Recomendação 5: - Que designe seus fiscais de 

contrato formalmente e por instrumento contratual. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

18 2012.010.6.6 

Constatação 6 / Recomendação 6: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

19 2012.010.7.7 

Constatação 7 / Recomendação 7: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

20 2012.011.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que passe a observar o princípio 

da Segregação de Funções, quando proceder à designação dos 

fiscais de contrato. 

DEPAD Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

21 2012.011.3.3 

Constatação 3 /Recomendação 3: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

22 2012.011.3.4 

Constatação 3 / Recomendação  4: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

23 2012.014.3.3 

Constatação 3/ Recomendação 3: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 
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Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

24 2012.014.3.4 

Constatação 3 / Recomendação 4: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

25 2012.015.3.3 

Constatação 3 / Recomendação 3: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

26 2012.015.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que justifique a existência de 02 

(dois) contratos que tratam do mesmo objeto. 
DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

27 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

28 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

29 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

30 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 



63 

 

 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

31 2012.020.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

32 2012.020.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

33 2012.020.3.3 

Constatação 3/ Recomendação 3: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

34 2012.020.4.4 

Constatação 4 / Recomendação 4: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

35 2012.020.5.5 

Constatação 5 / Recomendação 5: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

36 2012.020.6.6 

Constatação 6 / Recomendação 6: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

37 2012.020.7.7 

Constatação 7/ Recomendação 7: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

38 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

39 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 

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 
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Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

40 2012.023.1.1 

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

Responsáveis do módulo“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-

se o agenteresponsável pela Conformidade Contábil no SIAFI. 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

41 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

42 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

43 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

44 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

45 2012.024.4.4 

Constatação 4 / Recomendação 4: Que se apliquem as devidas 

restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

46 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 de Gestão no 

SIAFI 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

47 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

48 2012.025.3.3 

Constatação 3/ Recomendação 3:Que se apliquem as devidas 

restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 

DOF  Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

49 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 
25/09/2018 Atendida 
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Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

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 de Gestão no 

SIAFI. 

DOF  Santo Amaro 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

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. 

DOF  Santo Amaro 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

51 2012.027.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3: Que se apliquem as devidas 

restrições relativas à Conformidade Contábil. 
DOF  Santo Amaro 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

52 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

53 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 
25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

54 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 

DOF  Eunápolis 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 

 

Atendida 

55 2012.030.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2:Que se registre a Conformidade de 

Registro de Gestão dentro do prazo legal 
DOF  Eunápolis 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 

 

Atendida 

56 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. 

DOF  Porto Seguro 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

57 2012.032.1.1 

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 
 Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

58 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 

DOF  Barreiras 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 
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59 2012.033.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2: Que se designe outro responsável 

(substituto) pela Conformidade de Registro de Gestão 
DOF  Barreiras 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

60 2012.033.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3: Que se apliquem as devidas 

restrições relativas à Conformidade Contábil 
DOF  Barreiras 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

61 2012.033.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que se registre a Conformidade 

de Registro de Gestão dentro do prazo legal 
DOF  Barreiras 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

62 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

63 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

64 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

65 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

66 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

67 2013.002.2.1 

Recomendação 1: Que seja criado mecanis 

mos 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 



67 

 

 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

68 2013.002.2.2 

Constatação 3 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

69 2013.002.3.1 

Constatação 3 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

70 2013.002.4.1 

Constatação 4 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

71 2013.002.5.1 

Constatação 5 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

72 2013.002.6.1 

Constatação 6 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

73 2013.002.7.1 

Constatação 7 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

74 2013.002.7.2 

Constatação 7 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

75 2013.002.8.1 

Constatação 8 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

76 2013.002.8.2 

Constatação 8 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 
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77 2013.002.9.1 

Constatação 9 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

78 
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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

79 2013.002.12.1 
Constatação 12 /Recomendação 1: Que faça constar, em 

documentos futuros, descrição sucinta e detalhada do objeto. 
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

80 2013.002.13.1 

Constatação 13 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

81 2013.002.13.2 

Constatação 13 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

82 2013.002.14.1 

Constatação 14 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

83 2013.002.18.1 

Constatação 18 /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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 
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84 2013.002.23.1 

Constatação 23 / Recomendação 1: Que passe a inserir, em 

processos futuros, os orçamentos que deram suporte ao valor 

estimado.  

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

85 2013.002.24.1 

Constatação 24  / Recomendação 1: Que passe a inserir nos 

processos de contratação, documento comprovando que o Diretor do 

campus autorizou a sua abertura.  

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Cancelada 

86 2013.002.25.1 

Constatação 25 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

87 2013.002.28.1 

Constatação 28 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

88 2013.003.1.1 

Constatação 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

89 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

90 2013.004.0.2 

Constatação 0 /Recomendação 1: 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

91 2013.006.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 1: Que se instrua os setores 

responsáveis afazerem constar, no formulário de Comprovação do 

Suprimento deFundos, a assinatura da autoridade responsável. 

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

92 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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93 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 
25/09/2018 

 

Para providência 

do Gestor 

94 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 
25/09/2018 

 

Para providência 

do Gestor 

95 2013.006.10.1 

Constatação 10 / Recomendação 1: Que se instrua os Supridos a 

anexarem as 

devidas solicitações às próximas aquisições/contratações de 

serviços.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

96 2013.006.11.1 

Constatação 11 / 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 Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

97 2013.006.12.1 

Constatação 12 / Recomendação 1:  Que se instrua os Supridos a 

consultarem,durante a execução do Suprimento de Fundos, sobre 

ainexistência de cobertura contratual para a aquisição domaterial ou 

contratação do serviço.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

98 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.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida  

99 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

100 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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101 2013.008.6.1 

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

quanto àsolicitação, junto ao fornecedor, da declaração 

derecebimento da importância paga pela aquisição do materialou 

serviço.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

102 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.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

103 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.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

104 2013.008.9.1 
Constatação 9/ Recomendação 1: Que se instrua os Supridos a 

comprovarem o Suprimento de Fundos dentro do prazo legal.  
DOF Salvador 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Atendida 

105 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

106 2013.009.4.1 

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

quanto ànecessidade de solicitação,junto ao fornecedor, 

dadeclaração de recebimento da importância paga pelaaquisição do 

material ou serviço.  

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

107 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

108 2013.009.6.1 

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

anexarem  àspróximas 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

109 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

110 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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111 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

112 2013.010.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 1 : Que se instrua os supridos a 

anexarem asdevidas solicitações às próximas 

aquisições/contratações deserviços.  

DOF Valença 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

113 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

114 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

115 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

116 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

117 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 
25/09/2018 Atendida 

Parcialmente 

118 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

119 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

120 2013.012.2.1 

Constatação 2 / Recomendação 1: Que se instrua os setores da 

DGPa inserir, no processo, toda documentação concernente ao 

mesmo, em atendimento ao normativo. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 
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121 2013.013.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que se exija do cessionário a 

apresentação de documento de frequência mensal do servidor em 

atendimento ao Normativo. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

122 2013.013.1.2 

Constatação 1 / Recomendação 2: Que se oriente o setor para que, 

em futuros processos de cessão seja apresentado documento mensal 

de freqüência. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

123 2013.013.2.1 

Constatação 2 / Recomendação 1: Que se oriente o setor 

responsável pela movimentação de pessoal quanto a necessidade de 

incluir, em futuros processos de cessão, a cópia da Portaria de 

exoneração do cargo para qual o servidor fora designado; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

124 2013.013.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que se instrua o setor responsável 

pela movimentação de pessoal, quanto a necessidade de inclusão, 

em processos futuros, de toda a documentação pertinente ao mesmo.  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

125 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

126 2013.014.4.1 

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

movimentação de pessoal a proceder a devida revisão e correção dos 

registros no SIAPE.  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

127 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

128 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

129 2013.016.2.1 

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 

25/09/2018 Cancelada 
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130 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

135 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

131 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

132 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

133 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

134 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

135 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

136 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

137 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 
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138 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

139 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

140 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

141 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

142 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

143 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

144 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

145 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

146 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 



76 

 

 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

147 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

148 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

149 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

150 2013.027.17.1 

Constatação 17/ Recomendação 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

151 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

152 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

153 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

154 2013.030.1.1 

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 Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

155 2013.030.2.1 

Constatação 2 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 
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156 2013.030.3.1 

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 Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

157 2013.030.4.1 

Constatação 4 / 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 Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Cancelada 

158 2013.030.5.1 
Constatação 5 / Recomendação 1: Que passe a promover o 

adequado preenchimento do “Boletim Diário”. 
DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

159 2013.030.5.2 

Constatação 5 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

160 2013.031.1.1 

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  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

161 2013.031.2.1 

Constatação 2 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

162 2013.031.3.1 
Constatação 3 / Recomendação 1: Que seja providenciado as 

atualizações dos CRLV’s dos veículos do campus.  
DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

163 2013.031.4.2 

Constatação 4 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

164 2013.031.5.1 

Constatação 5 / 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.  

DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 
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165 2013.031.6.1 

Constatação 6 / Recomendação 1: Que não estabeleça 

preenchimento prévio na coluna “Local/Chegada” no “Boletim de 

Veículos”, de forma a permitir o devido preenchimento em cada 

deslocamento do veículo. 

DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 

166 2013.031.7.1 

Constatação 7 / 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

167 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

168 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

169 

 
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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

170 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

171 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 
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172 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

173 
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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

174 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 

25/09/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

175 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

176 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

177 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

178 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

179 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 

25/09/2018 

 

 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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180 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

181 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

182 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

183 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

184 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

185 2013.035.6.1 
Constatação 6/ Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 

preenchimento do “Boletim Diário”. 
DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

186 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

187 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

188 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. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 
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189 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

190 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

191 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

192 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; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

193 2013.036.5.2 

Constatação 5/ Recomendação 2:Que se proceda à suspensão do 

pagamento de adicionais de insalubridade/periculosidade nos casos 

de servidores que exercem atividades nos ambientes sem Avaliação 

Conclusiva; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

194 2013.036.5.3 

Constatação 5/ Recomendação 3:Que se promovam as medidas 

necessárias/ urgentes para regularizar a situação dos 20 ambientes 

constantes no Laudo de Avaliação Ambiental do Campus que 

apresentaram “Avaliação Não Conclusiva” quanto ao risco. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

195 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

196 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

197 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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198 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

199 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

200 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

201 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

202 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

203 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

204 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

205 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

206 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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207 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

208 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

209 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/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

210 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 de ambas as etapas. 

PRODIN 
Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

211 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/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

212 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/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

213 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/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

214 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/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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215 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/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

216 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/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

217 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/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

218 2014.013.02.2 

Constatação 02/ Recomendação 2:Que se proceda a prestação de 

contas tempestivamente, em futuros processos de concessão de 

diárias e passagens, conforme o disposto no parágrafo único do art. 

4º da Portaria nº 505/2009 do MPOG.  

DG Camaçari 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

219 2014.014.6.2 

Constatação 6/ Recomendação 2:  Nos casos em que o proposto se 

deslocar da sede para condução de servidores em veículo oficial que 

se anexe, junto ao Relatório de Viagem, em futuras propostas de 

concessão de diárias e passagens, documento comprobatório que 

demonstre o percurso realizado (boletim de viagem / ficha própria 

do motorista com os percursos realizados) 

DG Salvador 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

220 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

221 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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222 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

223 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

224 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 Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

225 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

226 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

227 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

228 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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229 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

230 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

231 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

232 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

233 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

234 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

235 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

236 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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237 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

238 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

239 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

240 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

241 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

242 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

243 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

244 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

245 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 
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246 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

247 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

248 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

249 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

250 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

251 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

252 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

253 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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254 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

255 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

256 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

257 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

258 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

259 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

260 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

261 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

262 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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263 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

264 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

265 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

266 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

267 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

268 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

269 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 
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270 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 

25/09/2018 

 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

271 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

272 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

273 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

274 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

275 2015.001.01.1 

Constatação 01/ Recomendação 1:Que a DGP promova, 

rotineiramente, a capacitação adequada e específica dos Servidores 

e Gestores para o efetivo exercício de suas atribuições;  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

276 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

277 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

278 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. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 
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279 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

280 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

281 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

282 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

283 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

284 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. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

285 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

286 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

287 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

288 2015.001.06.2 

Constatação 06 / Recomendação 2: que sejam adotados 

procedimentos de conferência e revisão dos cálculos de pagamento 

de funções/cargos no sentido de evitar pagamento indevido, bem 

como prejuízo financeiro ao servidor; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 
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289 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

290 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

291 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

292 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

293 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

294 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

295 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. 

DAP-COFIC: Coordenação 

de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Atendida 

296 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

297 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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298 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  
25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

299 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  
25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

300 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  
25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

301 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  
25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

302 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  
25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

303 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  
25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

304 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

305 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

306 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 

25/09/2018 

 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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307 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

308 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

309 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 

25/09/2018 

 

 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

310 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

311 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

312 
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  

 

25/09/2018 Cancelada 
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313 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

314 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

315 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.  (Processo 

23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

316 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. (Processo 23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

317 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. (Processo 23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

318 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. (Processo 

23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

319 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. (Processo 

23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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320 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. (Processo 23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

321 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. (Processo 23.283.421/2014-

DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

322 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

323 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

324 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

325 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

326 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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327 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

328 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

329 2015.012.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que a DGP promova, 

rotineiramente, a capacitação adequada e específica dos Servidores 

para o efetivo exercício de suas atribuições;  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

330 2015.012.01.1.2 

Constatação 01 / Recomendação 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

331 2015.012.01.1.3 

Constatação 01 / Recomendação  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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

332 2015.012.01.1.4 

Constatação 01 / Recomendação  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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

333 2015.012.01.1.5 

Constatação 01 / Recomendação  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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

334 2015.012.01.1.6 

Constatação 01 / Recomendação  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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

335 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.  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 
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336 2015.012.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

337 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

338 2015.012.04.4.2 

Constatação 04 / Recomendação 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

339 2015.012.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação  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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

340 2015.012.05.5.2 

Constatação 05 / Recomendação 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

341 2015.012.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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342 2015.012.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação  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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

343 2015.012.07.7.2 

Constatação 07 / Recomendação  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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

344 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

345 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

346 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

347 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

348 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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349 

2015.012.12.12.1 

Constatação 12 / Recomendação  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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

350 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

351 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

352 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

353 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

354 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

355 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

356 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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357 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

358 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

359 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

360 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

361 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

362 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

363 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

364 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

365 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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366 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

367 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

368 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

369 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

370 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

371 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

372 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

373 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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374 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

375 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

376 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

377 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 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

378 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

379 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

380 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. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

381 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. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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382 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. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 
 

Em análise pela 

AUDIN 

383 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. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

384 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). 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

385 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. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

386 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

387 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 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

388 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 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

389 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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390 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

391 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 RACK 

2- Conjunto de duas bancadas duplas 

3- Conjunto de duas bancadas simples 

4 - Conjunto de quatro armários altos 

5 - Conjunto de cinco armários superiores 

6 - Computador Servidor de dados 

7 - Roteador wireless 

8 - Impressora, marca HP 

9 - Switch de dados 

10 - Monitor de Dados/TV. 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

392 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. 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

393 NA2016.001.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: Que o setor de patrimônio, 

responsável pela emissão do documento intitulado “Termo de 

Responsabilidade”, aponha no referido documento a data, local e 

assinatura do servidor responsável pela realização do ato. 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Cancelada 

394 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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395 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

396 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

397 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

398 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

399 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

400 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

401 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

402 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  
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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403 2016.001.08.8.1 

Constatação 08 / Recomendação 8.1: que a DGP adote medidas com 

vistas a instruir 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 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
25/09/2018 Cancelada 

404 2016.003.01.1.1 

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 Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 

405 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

406 2016.003.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1:  que o campus crie 

procedimentos com o fim de verificar se a carga horária de aula dos 

docentes está de acordo com o estabelecido na Portaria 

SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016 e Portaria IFBA nº 2478, de 

23/12/2016. 

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 

407 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

408 2016.003.04.4.1 

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 Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 

409 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. 

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 
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410 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.  

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 

411 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

412 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

413 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

414 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

415 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

416 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

417 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. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Atendida 
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418 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 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

419 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. 

DEPEN Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

420 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. 

DEPEN Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

421 2016.005.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1:  Que a gestão do campus crie 

maneira efetiva de acompanhar o cálculo dacarga horária docente, 

de forma a considerar a hora de 60 minutos, em detrimento 

dahora/aula. 

DEPEN Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

Em análise pela 

AUDIN 

422 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. 

DEPEN Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

423 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/PRPGI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 

424 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/PRPGI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 

 

 

Em análise pela 

AUDIN 
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425 2016.006.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que a Pró-Reitoria de Pesquisa 

e a de Extensão criem normativos internose/ou outros mecanismo 

com vistas a possibilitar a elaboração de PIT e RIT fidedignos e 

factuaise proporcionar o devido acompanhamento e controle da 

carga horária docente, nos quaiscontenham, 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 cargahorária de atividade docente;• 

Introduzir a necessidade de corroboração, por parte dos 

Coordenadores de Pesquisae de Extensão, das informações contidas 

nos PITs, para o devido aceite por parte daDiretoria de Ensino;• 

Criar rotinas para aprovação, acompanhamento (parcial e final) e 

avaliação dasatividades relativas à Pesquisa e à Extensão;• 

Estabelecer penalização/consequências em casos de não 

comprovação do devidocumprimento das rotinas estabelecidas 

concernentes à fase de acompanhamento(parcial e final) e avaliação 

das atividades relativas à Pesquisa e Extensão. 

PROEN/PROEX/PRPGI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

25/09/2018 Em análise pela 

AUDIN 

426 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

427 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

428 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

429 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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430 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

431 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

432 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 
25/09/2018 Atendida 

433 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

434 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

435 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

436 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

437 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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438 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

439 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

440 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

441 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

442 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

443 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

444 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

445 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 
25/09/2018 Para providência 

do Gestor 



114 

 

 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

446 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

447 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

448 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

449 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 

25/09/2018 Atendida 

parcialmente 

450 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 

25/09/2018 Atendida 

parcialmente 

451 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 

25/09/2018 Atendida 

parcialmente 

452 2016.011.1.1.2 

Constatação1/Recomendação 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; 

DG/COORDENAÇÃO DE 

ALMOXARIFADO E 

PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

453 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 



115 

 

 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

454 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

455 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

456 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 das 

atividades; 

DG/COORDENAÇÃO DE 

ALMOXARIFADO E 

PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

457 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 

25/09/2018 
Para providência 

do Gestor 

458 2016.012.2.2.1 

Constatação2/Recomendação 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;  

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

459 2016.012.2.2.2 

Constatação2/Recomendação 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); 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 
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460 2016.012.2.2.3 

Constatação2/Recomendação 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); 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Atendida 

461 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

462 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

463 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

464 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

465 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

466 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

467 2016.013.02.2.3 

Constatação 02/Recomendação 2.3: que se formalizem e publiquem, 

as regras e os procedimentos a serem adotados nos casos de 

descumprimento e inobservância das rotinas patrimoniais por parte 

do público usuário dos bens na Reitoria e Campi; 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 
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468 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 

25/09/2018 Para providência 

do Gestor 

469 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

470 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

471 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

472 
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 

 

30/11/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

 

473 
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 

 

30/11/2018 
Em análise pela 

AUDIN 
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474 
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 

 

30/11/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

 

475 
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 

 

30/11/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

 

476 
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 

 

30/11/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

 

477 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 

478 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 

479 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 
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480 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 

481 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 

482 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 

483 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 

484 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 

485 
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 

 

30/11/2018 

 

 

Para providência 

do Gestor 
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486 
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 
30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

487 
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 30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

488 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

489 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

490 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

491 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 
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492 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

493 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

494 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

495 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

496 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

497 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

498 
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 

 

30/11/2018 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 

499 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

500 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

501 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

502 
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  

 

30/11/2018 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 

503 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

504 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

505 
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  

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

506 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

507 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

508 
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 

 

30/11/2018 Para providência 

do Gestor 

509 
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  

 

30/11/2018 Em análise pela 

AUDIN 
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Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus 
 

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

510 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  

 

30/11/2018 Em análise pela 

AUDIN 

 
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 

Devido à complexidade de iniciação do processo de contabilização de benefícios das 

auditorias e a impossibilidade da maioria das unidades em informar os benefícios 

gerados, foi sugerido pelo Diretor de Planejamento e Coordenação das Ações de 

Controle, Gustavo de Queiroz Chaves, por meio do Ofício de nº 1098/2019/DC/SFC-

CGU, a consolidação dos benefícios gerados às unidades no encerramento do exercício 

de 2019. 

 

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/2019. 

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 

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.  
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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 2018, no intuito de aprimorar e ou fomentar a implantação de controles internos 

administrativos relacionados aos processos de Contratações Públicas, bem como nos de 

Cessão de Servidor do Instituto. Realizou a avaliação dos controles internos dos 

processos de compras do Instituto com base na metodologia COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), estimulando, por meio das 

recomendações, o alinhamento dos controles às normas expedidas pelos órgãos de 

Controle Interno e Externo e demais jurisprudências acerca do tema. 

 

12. CONCLUSÃO 

O RAINT/2018 teve como objeto precípuo a consolidação das informações atualizadas 

acerca das ações de controle constantes no PAINT/2018 e desenvolvidas pela Unidade 

de Auditoria Interna no exercício 2018. 

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, 31 de março de 2018. 

 

Eliene Pereira de Cerqueira 

Coordenadora de Auditoria Interna  

Matricula n.º 2644111 


