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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT 

 

1 INTROUÇÃO  

 

Este Relatório foi elaborado conforme determina a Instrução Normativa n° 01, Titulo II, 

de 03 de janeiro de 2007, da Controladoria Geral da União e, tem como objetivo 

apresentar as atividades de Auditoria Interna, realizadas em função do Plano Anual de 

Atividades de Auditoria – PAINT-2013, aprovado pelo Conselho Superior - CONSUP, 

deste Instituto, para o exercício de 2013.  

 

1.1 AUDITORIA INTERNA 

 

A Unidade de Auditoria Interna do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 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 e racionalizar 

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

Federal, consoante preceitos constitucionais e legislações específicas, a seguir 

indicadas:  
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Constituição Federal: Arts. 70 e 74 

Lei n° 10.180/2001 

Decreto nº3591/00 

Decreto n° 4.304/02 

IN/DTN n° 16, de 20/12/91 

DN/TCU nº47/2004 

Portaria CGU n° 1950, de 28/12/2007 

IN/CGU nº 01, de 03/01/2007 

IN/CGU nº 07, de 29/12/2006 

 

A Auditoria Interna tem como objetivo a obtenção de resultados que possam subsidiar a 

administração geral desta Instituição 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 Atividades de Auditoria Interna- PAINT. 

 

 

1.1.1 COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA/QUADRO DE PESSOAL  

 

 

Conforme quadro abaixo, a equipe da Unidade de Auditoria Interna é composta pelos 

servidores listados, ressaltando que atualmente há 01 estagiário auxiliando as atividades 

da AUDIN: 

 

Lotação Servidor Formação Cargo/ Função 

AUDIN/REITORIA 

Cássia Regina Almeida da 

Silva 

 

Economia/Esp. Planejamento e 

Gestão Governamental  
Auditor 

AUDIN/REITORIA Gilberto Ávila 

 

Filosofia/Mestrando em 

Filosofia 

Ass. em 

Administração 

AUDIN/REITORIA Eliene Pereira de Cerqueira* 

 
C. Contábeis Auditor 

AUDIN/REITORIA Leila Mendes de Oliveira 

Daltro 

 

Direito/Esp. em Direito Público 

Ass. em 

Administração/ 

Gerente AUDIN 

AUDIN/REITORIA 

Marlene Pereira Vilas Boas Letras/Esp. em Gestão Pública 

Ass. 

Administração/ 

Coord. AUDIN 

AUDIN/REITORIA 
Sheila Simone Kosminsky 

Weber 

C. Contábeis/Esp. em Auditoria 

em Organizações do Setor 

Público 

Auditor 
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*Insta informar que, a servidora Eliene Pereira de Cerqueira, ocupante do cargo de 

Auditor foi designada para exercer a função de Chefe do Departamento Financeiro – 

Diretoria Geral/Contabilidade, Orçamento e Finanças-DG-COF/Reitoria, conforme teor 

da Portaria nº 880, de 05/06/2013, publicada no DOU em 11/06/2013. 

 

 
2DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS  

 
2.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS 

PELA ENTIDADE 

 

A atuação da Auditoria Interna abrange as seguintes áreas: Controle da Gestão, Gestão 

Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Patrimonial, Gestão Operacional e Reserva Técnica. 

 

Com base nas açõesprevistas no PAINT/2013, descrevemos abaixo as 

atividadesdesenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna, no exercício de 2013. 

 

2.1.1 Atendimento às Solicitações de Auditoria: 

No decorrer do exercício de 2013, foi emitido um total de 147 (cento e quarenta e sete) 

Solicitações de Auditoria – S.A, conforme Quadro abaixo: 

Setor 
Solicitações 

Atendidas 

Solicitações 

Parcialmente 

atendidas 

Solicitações 

Reiteradas 

Reiterações 

Atendidas 

 

Reiterações 

Parcialmente 

Atendidas   

  

 

Reiterações 

Não 

atendidas 

 

 

Errata 

Solicitaçõ

es  

Não 

atendidas 

Total  

Comissão 

de Ética 

01 00 00 00 00 00 00 00 01 

Departamen

to de Gestão 

de Pessoas - 

DGP 

13 02 01 01 00 00 00 00 17 

Pró-Reitoria 

de 

Administraç

ão e 

Planejament

o - PROAP 

15 01 04 02 00 02 00 01 25 

Campi 

 

         

Barreiras 
03 00 02 01 00 01 00 01 08 

Camaçari 
03 01 02 01 00 00 01 00 08 
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Feira de 

Santana 

06 00 02 00 00 00 01 00 09 

Eunápolis 
04 00 00 00 00 00 00 01 05 

Ilhéus 
00 00 05 01 00 04 01 01 12 

Irecê 
00 00 01 00 00 01 00 00 02 

Jacobina 
02 00 00 00 00 00 00 00 02 

Jequié 
00 00 01 00 01 00 01 02 05 

Paulo 

Afonso 

03 01 00 00 01 00 01 01 07 

Porto 

Seguro 

04 00 01 00 00 01 00 00 06 

Salvador 
05 00 02 02 00 00 00 00 09 

Santo 

Amaro 

02 00 01 00 01 00 00 00 04 

Seabra 
00 01 01 01 00 00 00 00 03 

Simões 

Filho 

04 00 02 00 01 01 01 01 10 

Valença 
03 00 02 01 00 01 01 00 08 

Vitória da 

Conquista 

02 00 01 00 00 01 01 00 05 

TOTAL 
69 06 27 11 04 11 08 09 146 

Insta salientar que, dentre o total de 147 (cento e quarenta e sete) Solicitações de 

Auditoria Interna - S.A.’s, houve o cancelamento de 01 (uma) S.A. 

Considerando o resultado do Quadro acima, pode-se observar que das Solicitações de 

Auditoria – S.A emitidas foram atendidas o percentual de 47% (quarenta e sete por 

cento). Todavia, deste percentual 19% (dezenove por cento) foram reiteradas. 

 

Solicitações 
Atendidas

47%

Solicitações 
Parcialmente 

Atendidas
4%

Solicitações 
Reiteradas

19%

Reiterações 
Atendidas

7%

Reiterações 
Parcialmente 

Atendidas
3%

Reiterações Não 
Atendidas

8%

Errata
6%

Solicitações Não 
Atendidas

6%
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2.1.2 Solicitações de Auditoria expedidas no exercício 2013: 

As ações de auditoria foram deflagradas com a expedição das Solicitações de Auditoria 

– S.A’s, abaixo elencadas:  

1º Semestre 

 

2.1.2.3– Ação nº. 05 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das ações de controle Interno e Externo (CGU/TCU)” 

 

 S.A nº: 012/2013- Atendida 

Pleiteia junto à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP informações acerca do 

cumprimento do item 9.4, constante no Acórdão 1681/2012-TCU - Plenário, 

da lavra do Tribunal de contas da União – TCU, assim como a indicação dos 

procedimentos adotados em prol da observância do quanto determinado pelo 

aludido Tribunal. Outrossim, solicita cópia da resposta encaminhada para 

tanto. 

 

 S.A nº: 013/2013- Atendida 

Encaminha à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP a Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 02, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para 

conhecimento e adoção de providências.  

 

 

 S.A nº: 015/2013- Atendida 

Remete à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

Solicitação de Auditoria – S.A. nº 04, oriunda da Controladoria Geral da 

União – CGU, para ciência e adoção de providências. Salientando a 

necessidade de envio das respostas à Unidade de Auditoria Interna para fins 

de acompanhamento das S.A.’s. 
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 S.A nº: 016/2013- Atendida 

Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

Solicitação de Auditoria – S.A. nº 05, da lavra da Controladoria Geral da 

União – CGU, para conhecimento e adoção de providências. Ressaltando a 

necessidade de envio das respostas à Unidade de Auditoria Interna para fins 

de acompanhamento das S.A.’s. 

 

 S.A nº: 017/2013- Atendida 

Remete à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

Solicitação de Auditoria – S.A. nº 06, oriunda da Controladoria Geral da 

União – CGU, para ciência e adoção de providências. Salientando a 

necessidade de envio das respostas à Unidade de Auditoria Interna para fins 

de acompanhamento das S.A.’s. 

 

 S.A nº: 018/2013- Atendida 

Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

Solicitação de Auditoria – S.A. nº 03, oriunda da Controladoria Geral da 

União – CGU, para ciência e adoção de providências. Salientando a 

necessidade de envio das respostas à Unidade de Auditoria Interna para fins 

de acompanhamento das S.A.’s. 

 

  2.1.2.4 – Ação nº. 09 - PAINT/2013: 

“Exame dos pagamentos e execução das despesas conforme LOA” 

 

 S.A nº: 005/2013- Reiterada 

Considerando a necessidade de acompanhamento previsto no Manual 

SIAFI/STN – Macrofunção 02.03.15 – CONFORMIDADE CONTÁBIL, item 

4.13, foi solicitado perante a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – 

PROAP o encaminhamento das informações dos registros de conformidade 

promovidos pela Setorial Contábil no mês de janeiro/2013.  
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 S.A nº: 006/2013- Reiterada 

Ante a necessidade de acompanhamento previsto no Manual SIAFI/STN – 

Macrofunção 02.03.15 – CONFORMIDADE CONTÁBIL, item 4.13, foi 

pleiteada junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

remessa das informações dos registros de conformidade promovidos pela 

Setorial Contábil no mês de fevereiro/2013.  

 

 S.A nº: 008/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 005/2013, encaminhada à Pró-Reitoria 

de Administração e Planejamento - PROAP. 

 

 S.A nº: 009/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 006/2013, encaminhada à Pró-Reitoria 

de Administração e Planejamento - PROAP. 

 

2.1.2.5– Ação nº. 10 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento da aplicação das despesas realizadas através do Cartão 

de Pagamento do Governo Federal – CPGF” 

 

 S.A nº: 002/2013- Atendida 

Tendo em vista o atendimento parcial da Solicitação de Auditoria nº 

199/2012, que pleiteou cópia do processo de Suprimento de Fundo nº 

23.280.000.349/2012, bem como a relevância da análise de todas as peças dos 

referidos autos para os trabalhos de acompanhamento previstos na Ação em 

tela, foi solicitada à Diretoria do Campus Valença a remessa da cópia da 

prestação de contas, com todas as peças pertinentes, para a consecução da 

análise por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 
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2.1.2.6– Ação nº. 16 - PAINT/2013: 

“Verificação dos atos de vacância, concessões de aposentadorias e pensão e 

movimentação de servidores” 

 

 S.A nº: 004/2013- Parcialmente Atendida 

Diante da imprescindibilidade de exame dos processos de movimentação de 

servidores do quadro efetivo do IFBA, foi requerida junto à Diretoria de 

Gestão de Pessoas – DGP a cópia dos processos de cessão listados na S.A. em 

apreço. 

 

 S.A nº: 007/2013- Reiterada 

Considerando a necessidade de exame dos processos de movimentação de 

servidores do quadro efetivo do IFBA, foi solicitada perante a Diretoria de 

Gestão de Pessoas – DGP a cópia do processo nº 23.278.000141/2012-58, 

atinente à cessão do servidor E.R.S. para o Estado da Bahia. 

 

 S.A nº: 011/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 007/2013, encaminhada à Diretoria de 

gestão de Pessoas - DGP. 

 

2.1.2.7– Ação nº. 17 - PAINT/2013: 

“Monitoramento da folha de pagamento referente à remuneração, 

benefícios e vantagens” 

 

 S.A nº: 014/2013- Atendida 

Ante a premência de exame dos processos de concessão de abono de 

permanência de servidores do quadro efetivo do IFBA, foi pleiteada perante a 

Diretoria de gestão de Pessoas – DGP cópia dos processos listados na S.A. em 

comento. 
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2.1.2.8– Ação nº. 20 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento dos processos de concessão de Adicionais de 

Insalubridade e Periculosidade” 

 

 S.A nº: 001/2013- Atendida 

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento das ações de controle 

inerentes à concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade no 

âmbito do IFBA, foi requerido o preenchimento e posterior remessa do 

Quadro juntado à S.A. em tela.  

 

2.1.2.9– Ação nº. 21 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das ações promovidas pela Comissão de Ética” 

 

 S.A nº: 010/2013- Atendida 

Considerando teor do Memorando nº 07/2012-Comissão de Ética, bem como 

previsão do § 1º do art. 13 do Decreto nº 6.029/2007, foi solicitada a 

disponibilização dos processos concluídos no exercício 20112, para fins de 

análise in loco, por parte desta Auditoria Interna. 

 

2º Semestre 

 

2.1.2.10– Ação nº. 05 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das ações de controle Interno e Externo (CGU/TCU)” 

 

 S.A nº: 136/2013- Atendida 

Encaminha à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP a Solicitação de auditoria 

nº 02, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para conhecimento e 

adoção de providências. 

 

 

 

 

 



13 

 

 S.A nº: 137/2013- Atendida 

Remete à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP a Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 03, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para 

conhecimento e adoção de providências.  

 

 S.A nº: 138/2013- Atendida 

Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

Solicitação de Auditoria – S.A. nº 07, da lavra da Controladoria Geral da 

União – CGU, para conhecimento e adoção de providências.  

 

 S.A nº: 139/2013- Atendida 

Remete à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP a Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 02, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para 

conhecimento e adoção de providências.  

 

 S.A nº: 140/2013- Atendida 

Encaminha à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

Solicitação de Auditoria – S.A. nº 09, da lavra da Controladoria Geral da 

União – CGU, para conhecimento e adoção de providências.  

 

 S.A nº: 141/2013- Não Atendida 

Remete à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

Solicitação de Auditoria – S.A. nº 010, da lavra da Controladoria Geral da 

União – CGU, para ciência e adoção de providências.  

 

 S.A nº: 142/2013- Atendida 

Encaminha à Diretoria Geral do Campus Salvador a Solicitação de Auditoria 

– S.A. nº 09, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para 

conhecimento e adoção de providências, no que tange ao item 1 da referida 

S.A..  
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 S.A nº: 144/2013- Atendida 

Remete à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a 

Solicitação de Auditoria – S.A. nº 19, da lavra da Controladoria Geral da 

União – CGU, para ciência e adoção de providências que couber no que 

pertine à Recomendação 1 da Constatação 1.1.1.1. contida no Relatório de 

Auditoria nº 201315844, emitido pela aludida Controladoria.  

 

 S.A nº: 145/2013- Atendida 

Remete à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP a Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 19, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU, para 

conhecimento e adoção de providências que couber no que concerne à 

Constatação 1.1.1.3. contida no Relatório de Auditoria nº 201315844, emitido 

pela referida Controladoria.  

 

 S.A nº: 146/2013- Atendida  

Diante do teor da S.A. º 144/2013, informa à Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento – PROAP o prazo de atendimento do quanto solicitado até o dia 

03/01/2014. 

 

 S.A nº: 147/2013- Atendida 

Diante do teor da S.A. º 145/2013, informa à Diretoria de Gestão de Pessoas – 

DGP o prazo de atendimento do quanto solicitado até o dia 03/01/2014.  

 

 

2.1.2.11– Ação nº. 08 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das Metas estabelecidas na Lei Orçamentária 

Anual”. 

 

 S.A nº: 121/2013- Atendida 

Solicita à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP o 

encaminhamento doe cópia do Quadro demonstrativo de Despesa –QDD, 

exercício 2014, deste Instituto.  
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2.1.2.12– Ação nº. 09 - PAINT/2013: 

“Exame dos pagamentos e execução das despesas conforme LOA”. 

 

 S.A nº: 054/2013- Atendida 

Em atendimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento – PROAP justificativa das ocorrências referentes ao mês 

maio/2013, quais sejam: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou RMB e 

falta e/ou restrição nos registros de conformidade de gestão em pelo menos 

um dia de maio de 2013, bem como adotar procedimentos preventivos que 

evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 055/2013- Atendida 

Em cumprimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Camaçari 

justificativa da ocorrência relativa ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB, assim como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 056/2013- Reiterada 

Em atendimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Barreiras 

justificativa da ocorrência referente ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB, bem como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 057/2013- Reiterada 

Em cumprimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Simões Filho 

justificativa da ocorrência concernente ao mês maio/2013, qual seja: falta 

e/ou atraso de remessa da RMA e/ou RMB, assim como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  
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 S.A nº: 058/2013- Atendida 

Em atendimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Porto Seguro 

justificar a ocorrência referente ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso 

de remessa da RMA e/ou RMB, bem como adotar procedimentos preventivos 

que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 059/2013- Solicitações Reiteradas 

Em cumprimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Ilhéus justificativa 

da ocorrência relativa ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou atraso de 

remessa da RMA e/ou RMB, assim como adotar procedimentos preventivos 

que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 060/2013- Reiterada 

Em atendimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Feira de Santana 

justificativa da ocorrência relativa ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB, assim como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 061/2013- Atendida 

Em cumprimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Eunápolis 

justificativa da ocorrência referente ao mês maio/2013, qual seja: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB, bem como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  
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 S.A nº: 062/2013- Reiterada 

Em atendimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, requer junto à Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento – PROAP justificativa das ocorrências referentes ao mês 

junho/2013, quais sejam: falta e/ou atraso de remessa da RMA e/ou RMB e 

falta e/ou restrição nos registros de conformidade de gestão em pelo menos 

um dia do mês de junho de 2013, assim como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 063/2013- Atendida 

Em cumprimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Camaçari 

justificativa da ocorrência relativa ao mês junho/2013, quais sejam: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB e saldos alongados/indevidos contas 

transitória passivo circulante, bem como adotar procedimentos preventivos 

que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 064/2013- Atendida 

Em cumprimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Barreiras 

justificativa da ocorrência referente ao mês junho/2013, qual seja: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB, assim como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 065/2013- Atendida 

Em atendimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Simões Filho 

justificativa da ocorrência referente ao mês junho/2013, qual seja: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB, bem como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  
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 S.A nº: 066/2013- Atendida 

Em cumprimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Porto Seguro 

justificar a ocorrência referente ao mês junho/2013, quais sejam: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMBe falta ou restrição nos registros de 

conformidade de gestão em pelo menos um dia do mês de junho de 2013, 

assim como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras 

ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 067/2013- Atendida 

Em atendimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Simões Filho 

justificativa da ocorrência referente ao mês junho/2013, qual seja: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB, bem como adotar procedimentos 

preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 068/2013- Reiterada 

Em cumprimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Ilhéus justificativa 

da ocorrência concernente ao mês junho/2013, qual seja: falta e/ou atraso de 

remessa da RMA e/ou RMB, assim como adotar procedimentos preventivos 

que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 069/2013- Atendida 

Em atendimento ao disposto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, solicita perante a Diretoria do Campus Feira de Santana 

justificativa da ocorrência relativa ao mês junho/2013, quais sejam: falta e/ou 

atraso de remessa da RMA e/ou RMB; falta ou restrição nos registros de 

conformidade de gestão em pelo menos um dia do mês de junho de 2013; 

saldo contábil do almoxarifado não confere com o RMA; saldos 

alongados/indevidos contas transitórias passivo circulante, bem como adotar 

procedimentos preventivos que evitem e/ou inibem futuras ocorrências desta 

modalidade.  
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 S.A nº: 070/2013- Atendida 

Em cumprimento ao estabelecido na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, requer junto à Diretoria do Campus Valença justificativa 

da ocorrência referente ao mês junho/2013, qual seja: falta ou restrição nos 

registros de conformidade de gestão em pelo menos um dia do mês de 

junho/2013, assim como adotar procedimentos preventivos que evitem e/ou 

inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 071/2013- Atendida 

Em atendimento ao previsto na macrofunção da Conformidade Contábil 

02.03.15, item 4.13, pleiteia junto à Diretoria do Campus Paulo Afonso 

justificativa da ocorrência referente ao mês junho/2013, qual seja: falta ou 

restrição nos registros de conformidade de gestão em pelo menos um dia do 

mês de junho/2013, bem como adotar procedimentos preventivos que evitem 

e/ou inibem futuras ocorrências desta modalidade.  

 

 S.A nº: 076/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 054/2013, encaminhada à Pró-Reitoria 

de Administração e Planejamento – PROAP. 

 

 S.A nº: 077/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 056/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Barreiras. 

 

 S.A nº: 078/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 057/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Simões Filho. 

 

 S.A nº: 079/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 059/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Ilhéus. 

 

 



20 

 

 S.A nº: 080/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 060/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Feira de Santana. 

 

 S.A nº: 081/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 062/2013, encaminhada à Pró-Reitoria 

de Administração e Planejamento – PROAP. 

 

 S.A nº: 082/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 064/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Barreiras. 

 

 S.A nº: 083/2013- Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 067/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Salvador. 

 

 S.A nº: 084/2013- Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 068/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Ilhéus. 

 

 S.A nº: 085/2013- Cancelada  

 

2.1.2.13– Ação nº. 13 - PAINT/2013: 

“Avaliação do controle da frota de veículos”. 

 

 S.A nº: 019/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que tange à 

frota de veículos deste IFBA, foi solicitado à Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento – PROAP o preenchimento e posterior encaminhamento das 

Planilhas: “Relação de Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de 

veículos Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, bem como a disponibilização 

das “Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a última data 

de atualização e a forma de divulgação.  
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 S.A nº: 020/2013 - Atendida 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no que atine à frota de 

veículos deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Barreiras o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em comento, assim como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 021/2013 - Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que pertine à 

frota de veículos deste IFBA, foi requerido à Diretoria do Campus Camaçari o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em tela, bem como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 022/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que concerne 

à frota de veículos deste IFBA, foi pedido à Diretoria do Campus Feira de 

Santana o preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação 

de Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, 

anexadas à S.A. em comento, assim como a disponibilização das “Orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a 

forma de divulgação.  
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 S.A nº: 023/2013 - Atendida 

Ante a necessidade de avaliar os controles internos no que tange à frota de 

veículos deste IFBA, foi solicitado à Diretoria do Campus Eunápolis o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em apreço, bem como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 024/2013 - Reiterada 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no que pertine à frota 

de veículos deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Ilhéus o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em comento, assim como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 025/2013 - Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que atine à 

frota de veículos deste IFBA, foi requerido à Diretoria do Campus Irecê o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em tela, bem como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  
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 S.A nº: 026/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que atine à 

frota de veículos deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Jacobina o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em apreço, assim como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 027/2013 - Reiterada 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no que concerne à frota 

de veículos deste IFBA, foi solicitado à Diretoria do Campus Jequié o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em comento, bem como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 028/2013 - Parcialmente Atendida 

À vista da necessidade de avaliar os controles internos no que tange à frota de 

veículos deste IFBA, foi pedido à Diretoria do Campus Paulo Afonso o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em tela, assim como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  
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 S.A nº: 029/2013 - Atendida 

Ante a necessidade de avaliar os controles internos no que tocante à frota de 

veículos deste IFBA, foi requerido à Diretoria do Campus Porto Seguro o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em apreço, bem como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 030/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que pertine à 

frota de veículos deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Salvador o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em comento, assim como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 031/2013 - Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que concerne 

à frota de veículos deste IFBA, foi solicitado à Diretoria do Campus Santo 

Amaro o preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação 

de Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, 

anexadas à S.A. em tela, bem como a disponibilização das “Orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a 

forma de divulgação.  
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 S.A nº: 032/2013 - Reiterada 

À vista da necessidade de avaliar os controles internos no que atine à frota de 

veículos deste IFBA, foi requerido à Diretoria do Campus Seabra o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em comento, assim como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 

 S.A nº: 033/2013 - Reiterada 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no que pertine à frota 

de veículos deste IFBA, foi solicitado à Diretoria do Campus Simões Filho o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em apreço, bem como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  

 

 S.A nº: 034/2013 - Reiterada 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que tange à 

frota de veículos deste IFBA, foi pleiteado à Diretoria do Campus Valença o 

preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: “Relação de 

Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos Oficiais”, anexadas à 

S.A. em tela, assim como a disponibilização das “Orientações relativas à 

utilização de veículos oficiais” com a última data de atualização e a forma de 

divulgação.  
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 S.A nº: 035/2013 - Atendida 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no tocante à 

frota de veículos deste IFBA, foi pedido à Diretoria do Campus Vitória da 

Conquista o preenchimento e posterior encaminhamento das Planilhas: 

“Relação de Veículos Oficiais e Relação dos Condutores de veículos 

Oficiais”, anexadas à S.A. em comento, bem como a disponibilização das 

“Orientações relativas à utilização de veículos oficiais” com a última data de 

atualização e a forma de divulgação.  

 

 S.A nº: 036/2013 - Atendida 

Ante a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que pertine à frota de veículos deste IFBA, foi requerida à Diretoria do 

Campus Eunápolis a cópia dos documentos abaixo listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do micro-ônibus (placa JSH 1737), com a última 

data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do micro-ônibus (placa JSH 1737), com a última data de atualização; 

 e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do micro-ônibus (placa JSH 

1737), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do micro-ônibus (placa JSH 1737), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 
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 S.A nº: 037/2013 – Reiterada 

À vista da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos 

no que atine à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Diretoria do 

Campus Feira de Santana a cópia dos documentos abaixo elencados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Santana (placa JPZ 5115), com a última 

data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Santana (placa JPZ 5115), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Santana (placa JPZ 

5115), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” veículo Santana (placa JPZ 5115), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s do condutor dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

 S.A nº: 038/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles 

internos no que concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pleiteada à 

Diretoria do Campus Jacobina a cópia dos documentos abaixo descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Gol (placa JRF 1958), com a última data 

de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Gol (placa JRF 1958), com a última data de atualização; 
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e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Gol (placa JRF 1958), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Gol (placa JRF 1958), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

 

 S.A nº: 039/2013 – Atendida 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles 

internos no que tange à frota de veículos deste IFBA, foi pedida à Pró-Reitoria 

de Administração e Planejamento – PROAP a cópia dos documentos abaixo 

listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Sentra (placa NTQ 2823), com a última 

data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Sentra (placa NTQ 2823), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Sentra (placa NTQ 2823), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Sentra (placa NTQ 2823), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 
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 S.A nº: 040/2013 - Atendida 

Diante da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos 

no que tocante à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Diretoria do 

Campus Porto Seguro a cópia dos documentos abaixo elencados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo L200 Outdoor (placa NTD 9946), com a 

última data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo L200 Outdoor (placa NTD 9946), com a última data de 

atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo L200 Outdoor 

(placa NTD 9946), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” veículo Santana L200 Outdoor (placa 

NTD 9946), constando a última data de atualização; 

g) CNH’s do condutor dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

 S.A nº: 042/2013 - Reiteração Parcialmente Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 021/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Camaçari. 

 

 S.A nº: 043/2013 - Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 024/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Ilhéus. 

 

 S.A nº: 044/2013 – Reiteração Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 025/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Irecê. 
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 S.A nº: 045/2013 - Reiteração Parcialmente Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 027/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Jequié. 

 

 S.A nº: 046/2013 - Reiteração Parcialmente Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 031/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Santo Amaro. 

 

 S.A nº: 047/2013 - Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 032/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Seabra. 

 

 S.A nº: 048/2013 - Reiteração Parcialmente Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 033/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Simões Filho. 

 

 S.A nº: 049/2013 - Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 034/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Valença. 

 

 S.A nº: 050/2013 – Reiteração Parcialmente Atendida 

Considerando que, em 15/07/2013, por meio da S.A. nº. 028/2013, foi 

solicitado o preenchimento e o envio das planilhas “Relação de Veículos 

Oficiais” e “Relação de Condutores de Veículos Oficiais”; considerando ainda 

que, em 16/07/2013, foi enviada a esta Unidade de Auditoria Interna, por e-

mail, apenas a Planilha “Relação de Veículos Oficiais” preenchida, foram 

pedidos o preenchimento e o envio da Planilha “Relação de Condutores de 

Veículos Oficiais” anexada à S.A. em tela. 
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 S.A nº: 051/2013 - Atendida 

Diante da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos 

no que concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pleiteada à Diretoria do 

Campus Barreiras a cópia dos documentos abaixo descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Saveiro (placa NYJ 8084), com a última 

data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Saveiro (placa NYJ 8084), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Saveiro (placa NYJ 

8084), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Saveiro (placa NYJ 8084), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

Na oportunidade, foi requerida também a complementação dos dados 

referentes à coluna “Condutor” constante da Planilha “Relação de Veículos 

Oficiais” da S.A. nº. 020/2013, encaminhada anteriormente, ainda que a 

condução dos veículos seja feita alternadamente entre os motoristas. 
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 S.A nº: 052/2013 – Reiterada 

À vista da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos 

no que atine à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Diretoria do 

Campus Ilhéus a cópia dos documentos abaixo elencados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Gol (placa JPZ 5504), com a última data 

de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Gol (placa JPZ 5504), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Gol (placa JPZ 

5504), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Gol (placa JPZ 5504), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

 S.A nº: 053/2013 – Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles 

internos no que pertine à frota de veículos deste IFBA, foi requerida à 

Diretoria do Campus Vitória da Conquista a cópia dos documentos abaixo 

listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Fiesta (placa NYJ 8256), com a última 

data de atualização; 
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d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Fiesta (placa NYJ 8256), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Fiesta (placa NYJ 

8256), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Fiesta (placa NYJ 8256), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

 S.A nº: 072/2013 - Atendida 

Considerando a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles 

internos no que concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pedida à 

Diretoria do Campus Salvador cópia dos documentos abaixo descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Courier (placa JRZ 4984), com a última 

data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Courier (placa JRZ 4984), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Courier (placa JRZ 

4984), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Courier (placa JRZ 4984), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria autorizando os servidores F. A. S. e J.M.U. a conduzirem veículos 

oficiais; 

i) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 
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Na oportunidade, foi pleiteada também a complementação dos dados 

referentes à coluna “Condutor” constante da Planilha “Relação de Veículos 

Oficiais” da S.A. nº. 030/2013, encaminhada anteriormente, ainda que a 

condução dos veículos ocorra alternadamente entre os motoristas. 

 

 S.A nº: 074/2013 – Não Atendida 

Ante a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que tange à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Diretoria do Campus 

Valença a cópia dos documentos abaixo listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Microônibus (placa JPZ 4149), com a 

última data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Microônibus (placa JPZ 4149), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Microônibus (placa 

JPZ 4149), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Microônibus (placa JPZ 4149), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria autorizando os servidores Egberto Hein da Silva, Jorge Luiz 

Negrão Roza Jr. e Marcus Fernandes da Silva a conduzirem veículos oficiais; 

i) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

 S.A nº: 075/2013 – Não Atendida 

À vista da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos 

no que atine à frota de veículos deste IFBA, foi requerida à Diretoria do 

Campus Seabra a cópia dos documentos abaixo elencados: 
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a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” do veículo Uno Mille (placa JQS 6657), com a 

última data de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do veículo Uno Mille (placa JQS 6657), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do veículo Uno Mille (placa 

JQS 6657), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do veículo Uno Mille (placa JQS 6657), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria autorizando os servidores Norma Souza de Oliveira, Darílio Pires 

de Oliveira e Robson Luiz da Silva Meneses a conduzirem veículos oficiais; 

i) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

 S.A nº: 098/2013 – Não Atendida 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles 

internos no que pertine à frota de veículos deste IFBA, foi pleiteada à 

Diretoria do Campus Camaçari a cópia dos documentos infra descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” Peugeot Boxer (placa JSG 1665), com a última data 

de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do Peugeot Boxer (placa JSG 1665), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Peugeot Boxer (placa JSG 

1665), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do Peugeot Boxer (placa JSG 1665), 

constando a última data de atualização; 



36 

 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

Na oportunidade, foi solicitada ainda a complementação dos dados referentes 

à coluna “Condutor” constante da Planilha “Relação de Veículos Oficiais” da 

S.A. nº. 020/2013, encaminhada anteriormente, ainda que a condução dos 

veículos ocorra alternadamente entre os motoristas, bem como relação de 

motoristas terceirizados que prestam serviço no Campus Camaçari, com o 

respectivo número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

 

 S.A nº: 099/2013 – Não Atendida 

Diante da necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos 

no que concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pedida à Diretoria do 

Campus Jequié a cópia dos documentos abaixo relacionados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” micro-ônibus (placa NZQ 3739), com a última data 

de atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do micro-ônibus (placa NZQ 3739), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do micro-ônibus (placa NZQ 

3739), constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do micro-ônibus (placa NZQ 3739), 

constando a última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 
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 S.A nº: 100/2013 – Não Atendida 

Ante a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles internos no 

que atine à frota de veículos deste IFBA, foi requerida à Diretoria do Campus 

Paulo Afonso a cópia dos documentos abaixo listados: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

d) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 

 

 S.A nº: 101/2013 - Não Atendida 

 

Considerando a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles 

internos no que concerne à frota de veículos deste IFBA, foi pedida à 

Diretoria do Campus Simões Filho cópia dos documentos abaixo descritos: 

 

a) Certificado de Licenciamento Anual dos veículos oficiais desse campus; 

b) Comprovante de quitação do licenciamento dos veículos oficiais desse 

campus; 

c) “Cadastro de Veículo” Gol (placa JRF 6064), com a última data de 

atualização; 

d) “Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

do Gol (placa JRF 6064), com a última data de atualização; 

e) “Registro da Utilização de Veículo Oficial” do Gol (placa JRF 6064), 

constando as três últimas utilizações do mesmo; 

f) “Termo de Vistoria de Veículos” do Gol (placa JRF 6064), constando a 

última data de atualização; 

g) CNH’s dos condutores dos veículos oficiais; 

h) Portaria de designação do Fiscal de Contrato responsável pelo 

acompanhamento do contrato concernente ao fornecimento de mão-de-obra 

para prestação de serviço de motorista. 
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Na oportunidade, foi requerida ainda a complementação dos dados referentes 

à coluna “Condutor” constante da Planilha “Relação de Veículos Oficiais” da 

S.A. nº. 031/2013, encaminhada anteriormente, ainda que a condução dos 

veículos ocorra alternadamente entre os motoristas. 

 

 S.A nº: 102/2013 – Não Atendida 

 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 037/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Feira de Santana. 

 

 S.A nº: 103/2013 – Não Atendida 

 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 052/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Ilhéus. 

 

 S.A nº: 104/2013 – Não Atendida 

 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 053/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Vitória da Conquista. 

 

 S.A nº: 105/2013 – Não Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 074/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Valença. 

 

 S.A nº: 107/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 098/2013, 

encaminhada à Diretoria do Campus Camaçari. 

 

 S.A nº: 108/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 099/2013, 

encaminhada à Diretoria do Campus Jequié. 

 

 S.A nº: 109/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 100/2013, 

encaminhada à Diretoria do Campus Paulo Afonso. 
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 S.A nº: 110/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 101/2013, 

encaminhada à Diretoria do Campus Simões Filho. 

 

 S.A nº: 111/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 102/2013, 

encaminhada à Diretoria do Campus Feira de Santana. 

 

 S.A nº: 112/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 103/2013, 

encaminhada à Diretoria do Campus Ilhéus. 

 

 S.A nº: 113/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 104/2013, 

encaminhada à Diretoria do Campus Vitória da Conquista. 

 

 S.A nº: 114/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 105/2013, 

encaminhada à Diretoria do Campus Valença. 

 

 

 S.A nº: 122/2013 – Não Atendida 

 

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade à avaliação dos controles 

internos no que tange à frota de veículos deste IFBA, foi solicitada à Pró-

Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP o envio de cópia do 

Boletim Diário do veículo Cummins, de placa JRG 3658, relativo ao mês de 

julho/2013. 

 

2.1.2.14– Ação nº. 14 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das Obras e Reformas do Plano de Expansão III”. 

 

 S.A nº: 143/2013 –Atendida 

À vista da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento do processo 

licitatório Concorrência nº 06/2012 (Plano de Expansão III), foi pleiteado que 

os documentos infra listados fossem disponibilizados para fins de análise in 

loco por parte desta Unidade de Auditoria Interna: 

 

a) Contratos; 

b) Termos Aditivos; 
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c) Cronogramas físico-financeiros; 

d) Notas Fiscais; 

e) Ordens Bancárias; 

f) Anotações de Responsabilidade Técnica; 

g) Relatórios e/ou Registros de Ocorrência do fiscal de contrato. 

 

2.1.2.15– Ação nº. 18 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento das ações de capacitação e desenvolvimento de 

pessoas”. 

 

 S.A nº: 041/2013 - Parcialmente Atendida 

Solicita à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP o encaminhamento de cópia 

do Plano Anual de Capacitação dos Servidores do IFBA – exercício 2013. 

Requer ainda o preenchimento e posterior encaminhamento da Planilha 

“Informações sobre a Ação de Capacitação” anexada à S.A. em tela. 

 

 S.A nº: 073/2013 –Errata da Solicitação de Auditoria nº 041/2013, 

encaminhada à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP. 

 

 S.A nº: 097/2013–Atendida 

Diante do teor da resposta encaminhada pela Diretoria de Gestão de Pessoas – 

DGP, por meio do Memorando nº 141/2013 em atendimento à Solicitação de 

Auditoria Interna – S.A. nº 041/2013, foi pleiteado à Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento – PROAP pronunciamento acerca das ações de 

capacitação desenvolvidas no âmbito deste IFBA – exercício 2013. 

 

2.1.2.16– Ação nº. 20- PAINT/2013: 

“Acompanhamento dos processos de concessão de adicionais de 

Insalubridade e periculosidade”. 

 

 S.A nº: 086/2013–Atendida 

Considerando a necessidade de acompanhamento de ações de controle 

inerentes á concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade no 
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âmbito deste Instituto, foram solicitadas à Diretoria de Gestão de Pessoas – 

DGP cópias dos laudos pericias existentes. 

 

 S.A nº: 106/2013–Atendida 

Tendo em vista que, em 20/08/2013, foi encaminhada a Solicitação de 

Auditoria de nº 086/2013, pedindo a cópia dos laudos periciais existentes no 

IFBA em 2013, bem como considerando que, em 22/08/2013, em resposta ao 

pleiteado, por meio do Memorando nº 23/2013/DEQUAV/COSET, foram 

remetidos a esta Unidade de Auditoria Interna os laudos periciais das 

seguintes unidades: Reitoria, Salvador, Camaçari, Simões Filho, Santo 

Amaro, Vitória da Conquista e Valença; foram requeridas à Diretoria de 

Gestão de Pessoas – DGP as informações quanto às atividades que estão 

sendo desenvolvidas para emissão dos laudos periciais relativos aos Campi: 

Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Seabra, Eunápolis, Porto Seguro, Jequié e 

Paulo Afonso, com a finalidade de complementar os dados anteriormente 

remetidos. 

 

 S.A nº: 115/2013–Atendida 

Ante a necessidade de avaliar os controles internos no que tange à concessão 

de adicionais deste IFBA, foi pedida a relação de servidores lotados no 

Serviço Médico Odontológico do Campus Santo Amaro com a respectiva 

carga horária. 

 

 S.A nº: 116/2013–Atendida 

Diante da necessidade de avaliar os controles internos no tocante à concessão 

de adicionais deste IFBA, foi solicitada a relação de servidores lotados no 

Serviço Médico Odontológico do Campus Simões Filho com a respectiva 

carga horária. 

 

 S.A nº: 117/2013–Atendida 

À vista da necessidade de avaliar os controles internos no que atine à 

concessão de adicionais deste IFBA, foi pleiteada a relação de servidores 
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lotados no Serviço Médico Odontológico do Campus Vitória da Conquista 

com a respectiva carga horária. 

 

 S.A nº: 118/2013–Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que pertineà 

concessão de adicionais deste IFBA, foi requerida a relação de servidores 

lotados no Serviço Médico Odontológico do Campus Camaçari com a 

respectiva carga horária. 

 

 S.A nº: 119/2013–Reiterada 

Considerando a necessidade de avaliar os controles internos no que concerne 

à concessão de adicionais deste IFBA, foi solicitada a relação de servidores 

lotados no Serviço Médico Odontológico do Campus Salvador com a 

respectiva carga horária. 

 

 S.A nº: 120/2013–Reiterada 

Tendo em vista a necessidade de avaliar os controles internos no que pertineà 

concessão de adicionais deste IFBA, foi requerido encaminhamento de cópia 

dos processos de concessão de insalubridade/periculosidade dos servidores, a 

seguir discriminados: A.P.G.G.;A.S.O.F.; F.N.O.; J.F.B.; M.C.D.F. e P.D.S. 

 

 S.A nº: 134/2013 – Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 119/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Salvador. 

 

 S.A nº: 135/2013 – Reiteração Atendida 

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 118/2013, encaminhada à Diretoria do 

Campus Camaçari. 
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2.1.2.17 – Ação nº. 24 – PAINT/2013 

“Participação de servidores em aperfeiçoamentos técnicos para realização 

das atividades de Auditoria Interna”. 

 

Eventos Tipo Órgão Executor Local Período Participante 

Auditoria e 

Controle Interno 
Curso 

Programa 

CAPACITA 

CGU 

Salvador/BA 

 

02.05.13 a 

13.06.13 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 

Auditoria e Controle 

Interno 
Curso 

Programa 

CAPACITA 

CGU 

Salvador/BA 

 

02.05.13 a 

13.06.13 
Gilberto dos Santos 

Ávila 

Auditoria e Controle 

Interno 
Curso 

Programa 

CAPACITA 

CGU 

Salvador/BA 

 

02.05.13 a 

13.06.13 

Leila Mendes de 

Oliveira Daltro 

XIV Congresso 

Brasileiro de 

Auditoria Interna,  

Congresso  

Instituto dos 

Auditores 

Internos do Brasil 

- IIA 

Fortaleza/CE 

 

23/09 a 

25/09/2013 

 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 

II Ciclo de Debates 

sobre a “Qualidade do 

Gasto Público”-2º 

Seminário: “Pensando 

a formação de 

lideranças”. 

Seminário 

 

Centro Regional 

de Treinamento 

da ESAF na Bahia 

– Centresaf/BA 

Salvador/BA 

 

 

15/10/2013 

(teleconferência) 

Cássia Regina 

Almeida da Silva 

 

 

 

 

 

2.1.2.18 - Ação nº. 25 - PAINT/2013: 

“Participação de servidores no XXXVIII e XXXIX FONAI-MEC”. 

Eventos Tipo Local Período Participante 
 

38º Fórum 

das 

Auditorias 

Interna do 

MEC- 

FONAI 

Fórum São Paulo/SP 

08.05.13 

a 

10.05.13 

Marlene Pereira 

Vilas Boas 

 

39º Fórum 

das 

Auditorias 

Interna do 

MEC- 

FONAI 

Fórum Goiânia/GO 

04.11.13 

a 

08.11.13 

Marlene Pereira 

Vilas Boas 
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2.1.3 – Trabalhos relevantes realizados no exercício e principais Constatações: 

 

Ação Nº. Relatório Constatações 

017 
Análise da atuação dos fiscais de 

contrato 
006/009/011/016 

Foi atribuída a um servidor, por meio de uma portaria geral, a fiscalização de todos os 
contratos executados no campus, contrariando o disposto no art. 67, da Lei nº. 

8.666/1993, bem como a Relação TCU nº. 16/2009. 
 

017 
Análise da atuação dos fiscais de 
contrato 

014 
Não foram designados fiscais de contratos para acompanhamento dos serviços executados 
no campus, contrariando o art. 67 da Lei nº. 8.666/1993 e a Relação TCU nº. 16/2009. 

018 
Acompanhamento das Obras e 
Reformas do Plano de Expansão 

III 

020 

Na Declaração extraída do Sistema de Cadastramento Unificado dos Fornecedores - 

SICAF apresentada pela empresa GMC Construções e Empreendimentos Ltda EPP 
constam índices financeiros inferiores aos estabelecidos no item 7.1.3 do Edital. 

Apesar de conter no supracitado documento a seguinte observação: “Empresa solicita 

verificar índices pelo Balanço. Unidade cadastradora fez lançamento errado” (fl. 1894), 
constatou-se que nos documentos de habilitação referente à Qualificação Econômico-

Financeira, apresentados pela empresa com o intuito de apurar os índices financeiros, não 

consta a Declaração de Habilitação Profissional (DHP) do responsável pela sua 
elaboração, conforme exige a Resolução CFC nº. 871/2000, no parágrafo único do art. 1. 

É oportuno lembrar que a ausência da Declaração de Habilitação Profissional (DHP) é 

suficiente para ensejar a desabilitação da empresa licitante. Considerando o item 5.17 do 
Edital, “Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não 

caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação (...)” e considerando 

ainda que a licitação já foi homologada e adjudicada, não cabe mais à Comissão 
Especial de Licitação desclassificar a empresa em questão, devido à falta do documento 

acima citado. 
 

011 
Exame dos pagamentos e 
execução das despesas conforme 

a LOA 

018 

 

Incorreto registro da competência e do vencimento do fato gerador da retenção de INSS, 
observado, por exemplo, no documento SIAFI de nº 2012NO000006, relativo à nota 

fiscal de nº. 22.905 do fornecedor Guardsecure Empresarial Ltda, emitida em 01/02/2012, 

cuja competência e vencimento da GP800117 foram considerados, respectivamente, 
como março/2012 e 02/03/12, estando em desacordo com o art. 130 da IN RFB 971/2009. 
 

011 
Exame dos pagamentos e 
execução das despesas conforme 

a LOA 

021 

 

Incorreto registro da competência e do vencimento do fato gerador da retenção de INSS, 
observado, por exemplo, no documento SIAFI de nº 2012NP000126, relativo à Nota 

Fiscal Fatura de nº. 074358 do fornecedor Elevadores Otis Ltda, emitida em 03/02/2012, 

cuja competência do documento de nº. 2012GP800060 foi considerada como mar/2012, 
estando em desacordo com o art. 130 da IN RFB 971/2009. 
 

011 

Exame dos pagamentos e 

execução das despesas conforme 

a LOA 

018 
 

Incorreto registro da competência e do vencimento do fato gerador da retenção do ISS, 

observado, por exemplo, no documento SIAFI de nº 2012NP000220, relativo à nota fiscal 
de nº. 201.239 do fornecedor Guardsecure Empresarial Ltda, emitida em 01/02/2012, cuja 

competência e vencimento da DR800057 foram considerados, respectivamente, como 

março/2012 e 02/03/12, estando em desacordo com o arts. 10 e 12, do Decreto Municipal 
de nº 17.671, de 11/09/2007. 
 

011 

Exame dos pagamentos e 

execução das despesas conforme 

a LOA 

021 
 

Incorreto registro da competência e do vencimento do fato gerador da retenção do ISS, 

observado, por exemplo, no documento SIAFI de nº 2012NP000126, relativo à Nota 
Fiscal Fatura de nº. 074358 do fornecedor Elevadores Otis Ltda, emitida em 03/02/2012, 

cuja competência e vencimento da DR800051 foram considerados, respectivamente, 

como mar/2012 e 02/03/12, estando em desacordo com o arts. 10 e 12,do Decreto 
Municipal de nº 17.671, de 11/09/2007. 
 

011 

Exame dos pagamentos e 

execução das despesas conforme 
a LOA 

021 

Recolhimento do Imposto sobre Serviços - ISS sem os devidos acréscimos moratórios 
(multa e juros), após o seu vencimento, como por exemplo, o ISS da Nota Fiscal de nº. 

644, identificado pelo nº. 2012DR800054 do prestador de serviço Federação Brasileira de 

Associações de Bibliotecários.  
A Nota Fiscal foi emitida em 07/11/11, portanto, o recolhimento do referido imposto 

estava previsto para 05/12/11, entretanto, o valor original de R$ 67,50 foi recolhido  

no dia 05/03/12 sem a devida atualização, contrariando o disposto no art. 17, “caput”, §§ 
1º e 2º da Lei nº 7.186/06 – Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador – 

CTRMS. 
 

011 

Exame dos pagamentos e 

execução das despesas conforme 

a LOA 

018 

Não observância ao prazo para pagamento de diária a servidor, conforme exemplificado, 
infringindo o exposto no Acórdão TCU 1151/2007 – Plenário e no disposto no art. 22, 

inciso II do Decreto 825/1993. 
 

011 

Exame dos pagamentos e 

execução das despesas conforme 
a LOA 

018 

Inexistência dos registros concernentes às multas e juros de mora por pagamento de 
faturas em atraso, como por exemplo, na contabilização da Fatura do Credor Embasa, 

pertinente ao mês de março/2012, identificada no SIAFI pelo nº. 2012NP000463, no 
valor total de R$ 128,80(cento e vinte e oito reais e oitenta centavos), cujo pagamento 

fora realizado no dia 10/04/2012.  

Esta situação contraria a afirmativa de que a Contabilidade, por seu caráter gerencial e 
importância na tomada de decisões, deve evidenciar, com fidedignidade, todos os atos e 

fatos da gestão que tenham repercussão orçamentária, financeira e patrimonial. Situação 

enfatizada no Decreto 6.976 de 07 de outubro de 2009, em seu art. 3º, parágrafo único. 
 

011 
Exame dos pagamentos e 

execução das despesas conforme 
018/021/023 

Não houve observância ao princípio básico de Controle Interno “Segregação de Função”, 

tendo em vista que não poderá o mesmo servidor ser responsável pela liquidação e o 
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Ação Nº. Relatório Constatações 
a LOA pagamento de uma despesa.  Situação em desacordo com o previsto na Seção VIII, inciso 

IV da IN SFC 01/2001. 
 

011 

Exame dos pagamentos e 

execução das despesas conforme 
a LOA 

024/026/028/029/030/031/0

32 

Inexistência da natureza 110 – Responsável pela Conformidade de Registro de Gestão, no 

cadastro do Dirigente Máximo da Instituição, designado para o registro da Conformidade 
de Gestão no sistema SIAFI.  

A situação supracitada diverge do disposto na Apresentação da Macrofunção SIAFI - 

070300 - MÓDULO ROLRESP - ROL DE RESPONSÁVEIS e nos incisos III, IV e § 1º 
do art. 11 da IN TCU nº. 63, de 1º de setembro de 2010. 

011 
Exame dos pagamentos e 
execução das despesas conforme 

a LOA 

025/027/033 

Inexistência de cadastro do responsável designado para a função de registro da 

Conformidade de Registro deGestão no módulo “Responsáveis vinculados a UJ - RESP” 
no sistema SIAFI. 

Esta situação contraria o disposto nos itens 6 e 7 da Macrofunção SIAFI  - 070300 - 

MÓDULO ROLRESP - ROL DE RESPONSÁVEIS. 

011 

Exame dos pagamentos e 

execução das despesas conforme 
a LOA 

033 

Incompatibilidade na designação da função ao responsável (substituto) pelo registro da 
Conformidade de Registro de Gestão no módulo “Consulta Unidade Gestora – CONUG”. 

Situação contrária ao disposto no item 3.3 da Macrofunção SIAFI 020314 – 

Conformidade de Registro de Gestão. 

021 

Monitoramento da folha de 

pagamento referente a 

remuneração, benefícios e 

vantagens 

001 
Por ocasião da pesquisa junto ao SIAPE, constatou-se que 05 servidores, durante o 
período de afastamento concedidoparaCapacitação, receberam, indevidamente, os 

adicionais de periculosidade e insalubridade, em ofensa ao art. 68 da lei 8.112. 

 

 

2.2 VOLUMES DE RECURSOS AUDITADOS PELA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA – IFBA - EXERCÍCIO DE 2013: 

 

Relatório 
de 

Auditoria 
Ação/Paint Recursos Unidade Auditada Observação 

001 

02 - Acompanhamento de contratos e 
fornecimentos de bens e serviços 
adquiridos nas diversas modalidades 
de licitação e sistema de pregão, bem 
como nas contratações diretas 

R$ 503.983,33 Reitoria 

Credor: RCI Construção e Meio Ambiente Ltda 

Objeto: Serviço de terraplanagem para 
construção do ginásio de esportes do IFBA 
Campus Santo Amaro. 

002 

02 - Acompanhamento de contratos e 
fornecimentos de bens e serviços 
adquiridos nas diversas modalidades 
de licitação e sistema de pregão, bem 
como nas contratações diretas 

R$ 6.269,50 Campus Santo Amaro 

Credor:KairosDelicatessen Ltda. 

Objeto: Contratação de prestação de serviço de 
coffee break 

003 

02 - Acompanhamento de contratos e 
fornecimentos de bens e serviços 
adquiridos nas diversas modalidades 
de licitação e sistema de pregão, bem 
como nas contratações diretas 

R$ 10.000,00 Campus Santo Amaro 

Credor: Telemar Norte Leste S/A 

Objeto: Contratação concessionária serviço 
telefônico 

004 

02 - Acompanhamento de contratos e 
fornecimentos de bens e serviços 
adquiridos nas diversas modalidades 
de licitação e sistema de pregão, bem 
como nas contratações diretas 

R$ 129.000,00 Campus Santo Amaro 

Credor: Locrhon - Locação de Recursos Humano, 
Consultoria e Serviços Ltda. 

Objeto: Serviço de limpeza, Conservação e 
Higienização dos bens móveis e imóveis e 
instalações do CEFET-BA. 

005 

10 - Acompanhamento da aplicação 
das despesas realizadas através do 
Cartao de Pagamento do Governo 
Federal - CPGF 

R$ 1.000,00 
Campus Barreiras 

 
 

Valor concedido, a título de Suprimento de 
Fundos, relativo ao Processo nº 
23286.00020/2012 

006 

10 - Acompanhamento da aplicação 
das despesas realizadas através do 
Cartao de Pagamento do Governo 
Federal - CPGF 

R$ 5.000,00 Campus Camaçari 
Valor concedido, a título de Suprimento de 
Fundos, relativo ao Processo nº 
23285.000.042/2012 

007 

10 - Acompanhamento da aplicação 
das despesas realizadas através do 
Cartao de Pagamento do Governo 
Federal - CPGF 

R$ 5.000,00 Reitoria 
Valor concedido, a título de Suprimento de 
Fundos, relativo ao Processo nº 
23278.000124/2012-82 



46 

 

008 

10 - Acompanhamento da aplicação 
das despesas realizadas através do 
Cartao de Pagamento do Governo 
Federal - CPGF 

R$ 5.000,00 Campus Salvador 
Valor concedido, a título de Suprimento de 
Fundos, relativo ao Processo nº 
23279.001859/2012-13 

009 

10-Acompanhamento da aplicação das 
despesas realizadas através do Cartao 
de Pagamento do Governo Federal - 
CPGF 

R$ 8.163,00 Campus Simões Filho 
Valor concedido, a título de Suprimento de 
Fundos, relativo ao Processo nº 
23283.000.106/2012-DV 

010 

10-Acompnhamento da aplicação das 
despesas realizadas através do Cartao 
de Pagamento do Governo Federal - 
CPGF 

R$ 6.000,00 Campus Valença 
Valor concedido, a título de Suprimento de 
Fundos, relativo ao Processo nº 
23280.000.349/2012 

011 

10-Acompanhamento da aplicação das 
despesas realizadas através do Cartao 
de Pagamento do Governo Federal - 
CPGF 

R$ 6.000,00 Campus Vitória da Conquista 
Valor concedido, a título de Suprimento de 
Fundos, relativo ao Processo nº 
23281.00550/2012-DV 

012, 013, 
014, 015, 
016, 017 

 16 -Verificação dos atos de vacâncias, 
concessões de aposentadorias e 
pensão e movimentação de servidores 

R$ 276.678,86 DGP 

Cessão de Servidores - pagamentos das 
remunerações brutas no período entre jan-
mai/2013 dos servidores constantes na amostra 
(valores aproximados) 

018 

02 - Acompanhamento de contratos e 
fornecimentos de bens e serviços 
adquiridos nas diversas modalidades 
de licitação e sistema de pregão, bem 
como nas contratações diretas 

R$ 3.516.000,00 Reitoria 

Credor: Credores diversos (Sistema de Registro 
de Preços) 

Objeto: Material esportivo 

020, 021, 
022, 023, 
024, 025, 

026 

 17 - Monitoramento da Folha de 
pagamento referente a remuneração, 
benefícios e vantagens; 

R$ 29,664,62                                                  DGP 
Abono de permanência - pagamentosreferentes 
ao período entre jan-jul/2013 dos servidores 
constantes da amostra (valores aproximados). 

027 Demanda PROJUR R$ 5.589.566,07 Reitoria 

Credor: Construtora BSM Ltda. 

Objeto: Execução da obra destinada à construção 
docampus de ensino Feira de Santana. 

028 
13 - Avaliação do controle da frota de 
veículos 

R$ 0,00 Campus Irecê 
Valor já contemplado na conta Veículo da 
Reitoria 

029 
18 - Acompanhamento das ações de 
capacitação e desenvolvimento de 
pessoas; 

R$ 300.000,00 DGP 

Termo de Cooperação firmado com a Escola de 
Administração Fazendária - ESAF, por meio do 
processo 23278.000935/2012-83, com vista a 
promoção do Programa de capacitação dos 
servidores do IFBA. 

030 
13 - Avaliação do controle da frota de 
veículos 

R$ 410.840,00 Campus Barreiras   

031 
13 - Avaliação do controle da frota de 
veículos 

R$ 279.951,85 Campus Eunápolis   

032 
13 - Avaliação do controle da frota de 
veículos 

R$ 201.000,00 Campus Paulo Afonso   

033 
13 - Avaliação do controle da frota de 
veículos 

R$ 0,00 Campus Jacobina 
Valor já contemplado na conta Veículo da 
Reitoria 

034 
13 - Avaliação do controle da frota de 
veículos 

R$ 4.115.956,56 Reitoria 
Inclui os valores dos veículos da Reitoria, além 
dos Campi Seabra, Jequié, Jacobina, Irecê e Feira 
de Santana. 

035 
13 - Avaliação do controle da frota de 
veículos 

R$ 2.735.018,99 Campus Salvador   

036 

20 - Acompanhamento dos processos 
de concessão de adicionais de 
insalubridade e 
periculosidadeAdicionais. 

R$ 735.948,40 DGP 

Adicionais de insalubridade/periculosidade - 
pagamentos correspondentes ao período entre 
jan-agosto/2013 dos servidores (valores 
aproximados). 
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2.3 JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES CONSTANTES DO PAINT NÃO 

REALIZADAS  -  EXERCÍCIO DE 2013: 

 

No decorrer do exercício de 2013, ocorreram fatos não previstos, os quais impactaram 

sensivelmente na realização das atividades constantes do PAINT/2013, prejudicando 

sobremaneira, o cumprimento do quanto planejado. Dentre as circunstâncias ensejadoras, 

destaca-se o surgimento de algumas demandas externas, as quais exigiram, para sua 

solução, a utilização de parte do tempo que seria dedicado às demandas anteriormente 

planejadas. 

 

Aliado a isso, houve, ainda, a redução no efetivo de pessoal ocasionado pelo 

deslocamento de uma servidora, ocupante do cargo de Auditor e lotada nesta AUDIN, 

tendo em vista a designação da mesma, no mês de junho/2013, para assumir a chefia do 

Departamento Financeiro da Reitoria deste Instituto.  Diante disso, fez-se necessário 

priorizar a realização de algumas ações previstas no PAINT/2013, em detrimento de 

outras, devido ao baixo efetivo de pessoal, impactando na produção, bem como no tempo 

disponível para consecução das atividades.  

 

Vale pontuar que, o atraso no encaminhamento das respostas/manifestações das áreas 

auditadas aos questionamentos desta Unidade de Auditoria Interna, constitui outro fato 

que prejudicou a implementação do PAINT/2013. 

 

Feitas estas ponderações,expomos abaixo as ações constantes do PAINT-2013 pendentes 

de realização,  bem como as ações efetivamente realizadas, para fins de esclarecimento: 

 

Nº Ação 

PAINT 
Objeto Período Realização 

01 Acompanhamento de Convênios celebrados entre 

o IFBA com outros órgãos/entidades federais, 

estaduais e municipais e de Termos de Parceria. 

Abril, Maio, Junho e 

Novembro. 

Não houve. 

02 Acompanhamento de contratos e fornecimentos 

de bens e serviços adquiridos nas diversas 

modalidades de licitação e sistema de pregão, 

bem como nas contratações diretas 

Junho, Julho, Agosto, 

Novembro e Dezembro. 

Concluída 

03 Acompanhamento do Programa de Assistência 

Estudantil - PAE 

Abril, Maio e 

Novembro. 

Não houve. 

04 Verificação e funcionamento dos campi. Março a Novembro. Não houve. 
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05 Acompanhamento das ações de Controle Interno 

e Externo (CGU/TCU) 

No decorrer do ano Concluída 

06 Elaboração do RAINT Dezembro Concluída. 

07 Elaboração do PAINT. Outubro Concluída 

08 Acompanhamento das Metas Estabelecidas na 

Lei Orçamentária Anual. 

Janeiro, Julho, Agosto e 

Dezembro. 

Não houve. 

09 Exame dos pagamentos e execução das despesas 

conforme LOA 

Mensal Concluída. 

10 Acompanhamento da aplicação das despesas 

realizadas através do Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - CPGF 

Janeiro, Junho e 

Dezembro 

Concluída 

11 Avaliação do Controle do Almoxarifado. Março, Abril e Outubro. Não houve. 

12 Avaliação do Controle dos bens Móveis. Fevereiro, Março e 

Outubro. 

Não houve. 

13 Avaliação do Controle da Frota dos Veículos. Janeiro, Fevereiro e 

Setembro. 

Concluída 

14 Acompanhamento das Obras e Reformas do 

Plano de Expansão III 

Maio, Junho e Setembro. Concluída 

15 Acompanhamento dos atos de concessão de 

diárias e passagens 

Fevereiro, Maio e 

Outubro. 

Não houve. 

16 Verificação dos atos de vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e movimentação de 

servidores. 

Maio, Junho e 

Novembro. 

Concluída 

17 Monitoramento da folha de pagamento referente 

a remuneração, benefícios e vantagens 

Março, Abril, Junho, 

Julho, Setembro, 

Outubro e Dezembro 

Concluída 

18 Acompanhamento das ações de capacitação e 

desenvolvimento de pessoas 

Março e Outubro. Concluída. 

19 Acompanhamento de Despesas de Exercícios 

Anteriores (DEA) 

Agosto e Dezembro. Não houve. 

Houve Obs.: 

supressão desta 

Ação, conforme 

disposto em 

Normativo. 

20 Acompanhamento dos Processos de Concessão 

de Adicionais de Insalubridade e Periculosidade 

Janeiro, Fevereiro e 

Setembro. 

Concluída. 

21 Acompanhamento das ações promovidas pela 

Comissão de Ética 

Fevereiro, Março e 

Setembro. 

Concluída 

22 Acompanhamento de Processos Administrativos 

Disciplinares 

Julho, Agosto e Outubro. Não houve. 

23 Promoção de eventos que disseminem o papel do 

Controle Interno no IFBA (palestras, encontros, 

seminários)  

Fevereiro a Novembro. Não houve. 
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3 ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES / RECOMENDAÇÕES DOS 

ÓRGÃOS DE CONTROLE – Tribunal de Contas da União – TCU e 

Controladoria Geral da União - CGU  

 

3.1 DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO  

3.1.1 Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 021.210/2010-1 
9793/2011 – TCU- 1ª. 

Câmara 
1.7.1 DE 

Ofício nº 

2848/2011/TCU/SECEX-BA 

Descrição da Deliberação 

Determinar ao IFBA que noticie em seu próximo Relatório de Gestão os resultados conclusivos dos 

trabalhos da Comissão de Sindicância instituída pelas Portarias IFBA 26/2010 e 09/2011 para apurar 

responsabilidades em razão do pagamento indevido realizado pela UG, no exercício de 2009, quanto às 

irregularidades apontadas nos itens do Relatório de Auditoria – CGU nº 243995/2010: 

1.7.1 - Item 1.1.2.1 do Relatório de Auditoria: prorrogação indevida de contrato para manutenção de 

elevadores por mais de 09 anos, contrariando o art. 57 da lei 8.666/1993. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação  

 

Pró- Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP/ CORREIÇÃO  

Providência Adotada 

A Coordenação de Correição informa pormeio do Memo nº  30/2014: “Pela ausência de determinados 

documentos, a Comissão ficou impossibilitada de avaliar e apurar os fatos apontados no Relatório  nº 

243995, concluindo pelo não indiciamento e posterior arquivamento do processo” 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

3.2 RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELA CONTROLADORIA GERAL DA 

UNIÃO - CGU 

3.2.1. Cumprimento das Recomendações da CGU atendidas no exercício: 

ATUALIZAÇÃO PLANO DE PROVIDENCIA - PPP 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 
Relatório de Auditoria n° 201108752-

CGU 
Constatação (010) 

Ofício n° 22.355/2011/ CGU 

Regional/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Descrição da Recomendação 

 

 

Recomendamos que o IFBA proponha e implemente uma Política de Segurança 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

 

Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação –DGTI 

  

Síntese da Providência Adotada 

A DGTI informou: “A Política de Segurança da Informação – PSIC foi aprovada pelo Conselho 

Superior (CONSUP), através da Resolução nº 09 de 01 de abril de 2013 edivulgada pela Portaria nº 715 

de 06 de maio de 2013, publicada no DOU nº 89 de 10 de maio de 2013 e está disponível no endereço 

eletrônico: 

http://www.dgti.ifba.edu.br/sites/default/files/attachments/PSIC-IFBA_Aprovado_CONSUP.pdf 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Situação Regularizada 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

 

Não apresentada 

 

 

http://www.dgti.ifba.edu.br/sites/default/files/attachments/PSIC-
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 
Relatório de Auditoria n° 201108752-

CGU 
Constatação (09) 

Ofício n° 22.355/2011/ CGU 

Regional/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Descrição da Recomendação 

 

Recomendamos que o IFBA crie um Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação –DGTI 

  

Síntese da Providência Adotada 

 

A DGTI informou: “A criação do Comitê de Tecnologia da Informação foi aprovada pelo CONSUP 

através da Resolução nº 73 de 08 de setembro de 2011. O Planejamento Estratégico de Tecnologia da  

Informação – PETI e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI foram aprovados pelo  

Conselho Superior (CONSUP) através da Resolução nº 08 de 01 de abril de 2013 e da Resolução  

nº 10 de 01 de abril de 2013, respectivamente. Ambos foram divulgados pela Portaria nº 715 de 06  

de maio de 2013, publicada no DOU nº 89 de 10 de maio de 2013 e estão disponíveis nos endereços  

eletrônicos:  

http://www.dgti.ifba.edu.br/sites/default/files/attachments/PETI-IFBA_Aprovado_CONSUP.pdf 

http://www.dgti.ifba.edu.br/sites/default/files/attachments/PDTI-IFBA_Aprovado_CONSUP.pdf 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Situação Regularizada 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

 

Não apresentada 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 
Relatório de Auditoria n° 201108752-

CGU 

 

 

Ofício n° 22.355/2011/ CGU 

Regional/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1:  Realizar o inventário dos bens imóveis. 

Recomendação 2:  Realizar processo de trabalho referente à gestão de bens imóveis, englobando rotinas 

de programação e acompanhamento da manutenção dos imóveis, para verificação do vencimento da 

data de validade de avaliação dos imóveis, dentre outras. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

Pró Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP 

  

Síntese da Providência Adotada 

 

 

A PROAP informa via Memo. 0432/2012/DAP/IFBA: 

Ações Corretivas: 

 

A PROAP informa que várias foram as ações realizadas para as boas práticas na gestão patrimonial: 1) 

Foi solicitada, através do Departamento de Patrimônio, a designação, por parte dos Campi, de servidor 

responsável pela sua Gestão Patrimonial; 2) Foi contratada pela PROAP a elaboração de um sistema de 

gestão para bens patrimoniais de todo o Instituto, no qual são realizadas várias ações on-line como 

cadastramento, depreciação e atualização, entre outros, no  

endereço eletrônico  www.depat-reitoria.ifba.edu.br; 3)  Que foi elaborado em outubro de 2012, entre os 

dias  08  a  11  o Segundo Encontro de Chefes de Departamento de Administração e Planejamento do 

IFBA, evento no qual contou com a presença dos Chefes do Departamento de Administração e 

responsáveis pela área Patrimonial  e  com  a formatação de oficina,  foi elaborado treinamento do 

sistema de gestão patrimonial, bem como orientadores de como proceder em relação a gestão do bem 

público e legislação vigente; 4) Que o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial  

da União  –  SPIUnet, encontra-se com os valores dos bens imóveis, devidamente atualizados com base 

nos valores especificados no Valor Por Construção  –  VPC e Valor Por Terreno  –  VPT, ambos 

contidos no Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  –  IPTU  de cada município, 

conforme orientação da Secretaria do Patrimônio da União  –  SPU, apenas faltando regularização,  os 



53 

 

Campus de Camaçari e Reitoria. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Adoção das providências de regularização da situação.  

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

Não apresentada 

 

 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 
Relatório de Auditoria n° 201108752-

CGU 
Constatação (002) 

Ofício n° 22.355/2011/ CGU 

Regional/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Descrição da Recomendação 

 

Recomendação 1:  O IFBA deverá oficiar o Governo do Estado da Bahia acerca da inadimplência em 

relação ao reembolso da remuneração do servidor cedido, assim como para solicitar adimplemento de 

todas as obrigações vencidas. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

  

Síntese da Providência Adotada 

 

A DGP por meio do Memo. 148/2013- DGP, datado de 23.08.2013, informa:  

Recomendação atendida, uma vez que o Governo do Estado da Bahia efetuou o recolhimento dos 

valores devidos em decorrência da cessão do servidor Claudio Palma de Mello, conforme comprovante 

anexo. 

 

 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Situação regularizada 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

 

Não apresentada 

 

 

 

 RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 

 

Relatório de Auditoria nº 243995 /2009 

 
Constatação (008) 

Ofício nº 26.049/2010/CGU- 

Regional/ BA/ CGU-PA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 

 

 

Descrição da Recomendação 

 

Apurar as responsabilidades em razão do pagamento indevido realizado pela UJ no exercício de 2009 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP/ CORREIÇÃO 

  

Síntese da Providência Adotada 

 

A Coordenação de Correição informa pormeio do Memo nº  30/2014: “Pela ausência de determinados 

documentos, a Comissão ficou impossibilitada de avaliar e apurar os fatos apontados no Relatório  nº 

243995, concluindo pelo não indiciamento e posterior arquivamento do processo” 

 

 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Situação Regularizada.  

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 

Providências pelo Gestor 

 

Não apresentada 
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3.2.2 Atendimento das Solicitações de Auditoria oriundas da CGU 

-1º Semestre 

• Solicitação de Auditoria - S.A nº. 01 – CGU-BA, datada de 12/06/2013: 

Atendida 

 

- Solicita informar, apresentando documentação comprobatória, o 

cumprimento das recomendações constantes na planilha anexada à S.A. em 

comento, bem como apresentar as razões das recomendações que ainda 

encontram-se pendentes de atendimento e as medidas que estão sendo 

adotadas com o envio da documentação pertinente.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 01/CGU-BA, de 12/06/2013 

 

 

• Solicitação de Auditoria – S. A nº. 02 – CGU-BA, datada de 12/06/2013: 

Atendida. 

 

- Solicita informar, apresentando documentação comprobatória, as 

providências adotadas em atendimento às determinações constante do 

Acórdão nº 849/2013 – 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 02/ CGU-BA, de 12/06/2013.    

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 03 – CGU-BA, datada de 28/06/2013: 

Atendida 

 

- Solicita informar se o IFBA, dentre as suas atribuições, presta serviços 

diretamente ao cidadão. Na hipótese de resposta afirmativa, comunicar os 

serviços e as medidas adotadas para elaborar e divulgar “Carta de Serviços ao 

Cidadão”, no âmbito de sua competência, nos termos do Decreto nº 

6.932/2009.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 03/CGU-BA, de 28/06/2013 
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• Solicitação de Auditoria - S.A nº. 04 – CGU-BA, datada de 21/06/2013: 

Atendida 

 

- Requer o preenchimento das tabelas encaminhadas em anexo, as quais 

tratam da avaliação do gestor sobre os controles internos pertinentes aos 

seguintes itens: Análise Preventiva de Editais; Gestão de Compras; Cartão de 

Pagamentos; Gestão de Bens de Uso Especial; Resultados Qualitativos da 

Ação e Prestações de Contas. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 04/CGU-BA, de 21/06/2013 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 05 – CGU-BA, datada de 21/06/2013: 

Atendida 

 

- Pleiteia a retificação do anexo “relação de itens” da Concorrência Pública nº 

01/2013 – IFBA Campus de Ensino Seabra, no qual consta como critério de 

julgamento o “menor preço” quando o edital estabelece que o tipo de licitação 

é “maior oferta”. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 05/CGU-BA, de 21/06/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 06 – CGU-BA, datada de 26/06/2013: 

Atendida 

 

- Solicita o encaminhamento da relação atualizada dos imóveis de uso 

especial da União ou de terceiros sob a responsabilidade do IFBA/da unidade 

examinada, contendo informações individuais em relação ao estado de 

conservação, valor do imóvel e se o mesmo não faz parte do patrimônio da 

união com algum impedimento para regularização. Solicita também que se 

manifeste, caso pretenda, quanto às boas práticas no gerenciamento dos 

referidos bens imóveis. E, na hipótese de nenhuma modificação na 

informação prestada mediante o Memorando DAP nº 36/2012, de 20/06/2012, 

informar que a situação encontra-se inalterada. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 06/CGU-BA, de 26/06/2013 
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•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 07 – CGU-BA, datada de 01/07/2013: 

Atendida 

 

- A partir da análise das constatações e causas consignadas nos relatórios 

1255769, 201108752, 201114818, 243995, encaminha para conhecimento e 

providências de atualização da situação das recomendações constantes nos 

retro indicados relatórios. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 07/CGU-BA, de 01/07/2013 

 

•Nota de Auditoria nº 201300184/01 – CGU-BA, datada de 13/06/2013: 

Em andamento 

 

- Por meio do Ofício nº 17613/2013/CGU - Regional/BA/CGU-PR, 

encaminha a supracitada Nota de Auditoria, na qual constata que, após 

pesquisa realizada em 13/06/2013, no que tange à Transparência Pública, 

verificou-se a existência de uma página específica, entretanto ao realizar 

consulta sobre execução orçamentária observou que apenas existem 

informações até 2009, assim como em relação aos contratos e diárias e 

passagens. No que se refere às licitações, há dados até 2010.  

Recomendação: Inserir e atualizar as informações necessárias ao 

cumprimento do disposto na Portaria Interministerial nº 140/2006 que 

disciplina a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, por meio da rede mundial de computadores – 

internet, conforme orientações presentes no sítio da Controladoria Geral da 

União CGU, na internet: http:  

www.cgu.gov.br/Publicacoes/OrientalPaginaTransparencia/índex.asp.  
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-2º Semestre  

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 01 – CGU-BA, datada de 24/10/2013: 

Atendida 

-Solicita a disponibilização dos Laudos Periciais de Avaliação Ambiental 

emitidos pela Delegacia Regional do Trabalho para fins de caracterização de 

periculosidade ou insalubridade vigentes no IFBA; 

-Pleiteia ainda o preenchimento da planilha anexada à S.A. em comento, com 

os dados dos servidores do IFBA de acordo com as instruções dispostas no 

referido documento; 

-Solicita a disponibilização das pastas com os requerimentos de auxílio-

transporte dos servidores listados na S.A. em tela.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 01/CGU-BA, de 24/10/2013 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 02 – CGU-BA, datada de 24/10/2013: 

Não Atendida 

-Em virtude da identificação dos indícios de exercício de outra atividade 

remunerada por professores com dedicação exclusiva à vista do cruzamento 

SIAPE X RAIS, SIAPE X CNPJ empresa individual e SIAPE X CNPJ sócio 

administrador, realizado pela CGU em Brasília, solicita que seja procedida 

aanálise das ocorrências constantes das planilhas acostadas à S.A. em 

comento, com o posterior encaminhamento das justificativas ou medidas 

adotadas pelo IFBA e das planilhas com preenchimento indicado no aludido 

documento. 

Ao final, informa quanto à necessidade de oferecer a oportunidade de o 

professor com dedicação exclusiva (DE) exercer o direito ao contraditório e à 

ampla defesa nos processos administrativos que apurarem parcelas 

remuneratórias que ocorreram no período de descumprimento do Regime de 

Dedicação Exclusiva, a serem descontadas.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 02/CGU-BA, de 23/10/2013 
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•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 03 – CGU-BA, datada de 25/10/2013: 

Atendida 

- Solicita a informação acerca da adoção de jornada de trabalho flexibilizada 

baseada nos requisitos contidos no Decreto nº 1590/95; 

-Em caso de resposta afirmativa, pede que seja fornecido o(s) instrumento(s) 

normativo(s) atualizado(s) que autorizou (aram) a flexibilização de jornada de 

trabalho dos servidores técnico administrativo do quadro funcional do IFBA, 

bem como fornecer os documentos que subsidiaram o Instituto a optar pelo 

citado regime. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 03/CGU-BA, de 24/10/2013 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 04 – CGU-BA, datada de 25/10/2013: 

Atendida 

- Requer a disponibilização dos Relatórios da Auditoria Interna exarados no 2º 

semestre de 2013 até a data de expedição da S.A. em tela.   

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 04/CGU-BA, de 25/10/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 05 – CGU-BA, datada de 01/11/2013: 

Atendida 

- Pleiteia a retificação do Edital da Concorrência nº 03/2013 no que pertine à 

qualificação técnica dos licitantes, realizando a necessária distinção entre 

capacitação técnico-operacional e qualificação técnico-profissional, evitando-

se a restrição à competitividade no certame.   

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 05/CGU-BA, de 01/11/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 06 – CGU-BA, datada de 05/11/2013: 

Atendida 

- Solicita que, em regra, o IFBA disponibilize o valor estimado máximo nos 

pregões. Caso assim não faça, em razão da sua avaliação de oportunidade e 

conveniência, que então adéqüe às demais cláusulas do Edital a esta decisão 

da Administração. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 06/CGU-BA, de 05/11/2013 
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•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 07 – CGU-BA, datada de 08/11/2013: 

Atendida 

- Requer que, para os restos a pagar não processados listados no anexo da 

supracitada S.A., sejam apresentados esclarecimentos para suas inscrições, 

com a documentação comprobatória, informando qual inciso previsto no art. 

35 do Decreto nº 93.872/86 fundamentou a inscrição, conforme indicado no 

referido documento. 

- Solicita, ainda, que, para os restos a pagar não processados inscritos nos 

exercícios de 2010 e 2011, elencados no anexo da S.A. em comento, sejam 

apresentados os esclarecimentos para a manutenção do registro dos valores 

em restos a pagar não processados, com a documentação comprobatória, 

informando qual inciso no art. 1º do Decreto nº 7.654/2011 condicionou a 

manutenção, consoante descrito na S.A.  

-Pontua que, na hipótese do IFBA perceber alguma inconsistência em 

inscrições/manutenções, durante a confecção da resposta a retro mencionada 

S.A., proceda ao cancelamento da(s) nota(s) de empenho, encaminhando 

documentação comprobatória da providencia adotada. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 07/CGU-BA, de 08/11/2013 

 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 08 – CGU-BA, datada de 11/11/2013: 

Atendida 

 

- Pleiteia o preenchimento das tabelas encaminhadas em anexo à S.A. em tela 

que tratam da avaliação do gestor sobre os controles internos relacionados aos 

itens apontados no citado documento. 

-Solicita que, no tocante ao questionário de T.I., que para as perguntas 

respondidas com “não” informar as medidas que estão sendo realizadas pelo 

IFBA no sentido de atendê-las. 

- Em havendo interesse, que se manifeste quanto às boas práticas de TI 

executadas no IFBA.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 08/CGU-BA, de 11/11/2013 
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•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 09 – CGU-BA, datada de 12/11/2013: 

Atendida 

 

- Solicita informar se o IFBA adotou alguma medida visando evitar que os 

fatos narrados nas publicações indicadas no aludido documento. 

-Apresentar justificativas para o fato da página “Transparência Pública” do 

IFBA continuar desatualizada apesar da CGU ter disponibilizado, por e-mail, 

em 13/06/2012, as informações para atualização solicitadas pela Instituição. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 09/CGU-BA, de 12/11/2013 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 10 – CGU-BA, datada de 12/11/2013: 

Atendida 

 

- Solicita informar, em consonância com as providências previstas no 

Memorando nº 650/2013/PROAP/IFBA, que medidas que estão sendo 

tomadas para elaborar e divulgar “Carta de Serviços ao cidadão”, no âmbito 

de sua esfera de competência, nos termos do Decreto nº 6.932/2009. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.10/CGU-BA, de 12/11/2013 

 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 11 – CGU-BA, datada de 27/11/2013: 

Atendida 

- Pleiteia a informação acerca do montante de recursos auditados pela 

Unidade de Auditoria Interna, por Programa/Ação, no exercício de 2013, 

juntamente com a documentação comprobatória, na forma discriminada no 

S.A. em comento. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.11/CGU-BA, de 27/11/2013 

 

 

•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 12 – CGU-BA, datada de 27/11/2013: 

Atendida 

- Solicita informar qual a rotina para acompanhamento das recomendações 

oriundas da CGU e do TCU. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.12/CGU-BA, de 27/11/2013 
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•Solicitação de Auditoria - S.A nº. 13 – CGU-BA, datada de 27/11/2013: 

Atendida 

- Solicita informar qual o procedimento utilizado pela Unidade de Auditoria 

Interna para apuração de denúncias, bem como as denúncias recebidas no 

exercício de 2013; 

-Pleiteia ainda apresentação de documentação que comprove a apuração de 

denúncia(s) recebida(s), caso haja alguma.  

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.13/CGU-BA, de 27/11/2013 

 

 

Solicitação de Auditoria - S.A nº. 14 – CGU-BA, datada de 27/11/2013: 

Atendida 

- Requer informar a rotina para acompanhamento das recomendações 

oriundas da Unidade de Auditoria Interna, apresentando documentação 

comprobatória (por exemplo relatórios e/ou planilhas), se for caso. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.14/CGU-BA, de 27/11/2013 

 

Solicitação de Auditoria - S.A nº. 16 – CGU-BA, datada de 29/11/2013: 

Atendida 

- Solicita apresentar esclarecimentos e/ou justificativas para o atrso no 

cumprimento das metas previstas no PAINT 2013, conforme tabela 

demonstrada na S.A. em comento. 

 Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.16/CGU-BA, de 29/11/2013 

 

 

Solicitação de Auditoria - S.A nº. 17 – CGU-BA, datada de 29/11/2013: 

Atendida 

- Requer apresentar os papéis de trabalho, inclusive aqueles em meio 

magnético, referentes às atividades de auditoria que resultaram nos Relatórios 

nº 02/2013 e 03/2013. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.17/CGU-BA, de 29/11/2013 
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Solicitação de Auditoria - S.A nº. 18 – CGU-BA, datada de 11/12/2013: 

Atendida 

-Solicita que seja apresentada avaliação dos riscos realizada pelo gestore/ou 

pela própria Auditoria Interna, se existente; 

-Requer ainda que, diante da informação constante do PAINT de que a equipe 

técnicaé formada por 06 servidores, seja informado se a assistente em 

administração refere-se à pessoal de apoio ou não; 

-Pleiteia também que informe a quantidade de servidores de apoio que a 

AUDINT possui, bem como se a estrutura disponível na Auditoria Interna, 

incluindo pessoal, é adequada às necessidades. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A. 18/CGU-BA, de 11/12/2013 

 

 

Solicitação de Auditoria - S.A nº. 19 – CGU-BA, datada de 20/12/2013: 

Atendida 

- Encaminha Relatório Preliminar sobre as análises efetuadas acerca da versão 

preliminar do PAINT 2014, para remessa das manifestações que a Auditoria 

Interna julgar pertinentes. 

Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A.19/CGU-BA, de 20/12/2013 

 

 

 Por meio do Ofício nº 38716/CGU-Regional/BA/CGU-PR, em 20/12/2013, 

foram encaminhados os Relatórios Preliminar pertinente à Ordem de Serviço 

nº 201316941 e o Relatório de Demandas Especiais – RDE n° 

00190.503046/2010-76 (versão final), sendo que o primeiro para análise e 

manifestação até o dia 15/01/2014, e o segundo para ciência e inserção das 

recomendações no Plano de Providências Permanente deste Instituto.  
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4 RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN INFORMANDO SUAS 

IMPLEMENTAÇÕES 

 

 

4.1 Relatórios de Auditoria emitidos – exercício 2013 

 

A Unidade de Auditoria Interna deste Instituto elaborou 44 Relatórios de Auditoria concernentes à 

execução das ações previstas no Plano Anual de atividades de Auditoria Interna – PAINT, exercício 2013, 

conforme Quadro abaixo: 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

001 PROAP 21/05/13 02 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame in loco dos 

documentos constantes no 

Processo 
23278.000106/2012/ 

PROAP, que se refere à 

contratação de serviço de 
terraplanagem no Campus 

Santo Amaro, objetivando a 

análise do controle interno 
no que concerne aos 

procedimentos licitatórios. 

 

Constatação 1: Não consta, na “Aquisição de 

Material ou Serviço”, à fl. 09, o carimbo de um 
dos signatários, de acordo com o art. 40 do 

Decreto 93.872/1986 

Que oriente os setores desta Pró-

Reitoria sobre a necessidade de 
aposição do respectivo carimbo, 

após assinatura do servidor. 

Constatação 2: Não consta no Termo de 
Referência, fl. 10 a fl. 13, o local e a data de sua 

elaboração, consoante dita o art. 22, §1º, da Lei nº. 

9.784/1999. 

Que oriente os setores desta Pró-
Reitoria sobre a necessidade de 

constar nos documentos emitidos, 

local e data de sua confecção. 

Constatação 3: Existência de dois documentos 
denominados “Enquadramento do Serviço ou 

Material”, possuindo folhas com a mesma 

numeração e preenchimentos distintos. 

Que estabeleça mecanismo de 
controle de forma a evitar a 

inserção de documentos duplicados 

nos processos. 

Constatação 4: Nos documentos denominados 

“Enquadramento do Serviço ou Material” deixou 

de constar: 
a) Preenchimento do item 9; 

b) Data da assinatura nos itens 12, 13, 14 e 

15. 
c) Assinatura de um dos signatários nos itens 

13 e 15. 

d) Preenchimento do quadro referente aos 
dados da despesa. 

e) Autorizo para o andamento do Processo. 

Que estabeleça mecanismo de 

controle de forma a evitar a 

incidência de erros formais no 
preenchimento dos formulários 

integrantes do processo. 

Constatação 5: No item 7.1.4, alínea “b” do Edital, 
a conta “Exigível a Longo Prazo - ELP” consta 

dentre as fórmulas utilizadas para calcular os 

índices concernentes à capacidade econômica-
financeira das empresas licitantes. Todavia, com o 

advento da Lei nº. 11.941/2009 houve a revogação 

da mesma e a criação da conta “Passivo Não-
Circulante”. 

Que instrua o(s) Pregoeiro(s) e o(s) 
presidente(s) da(s) Comissão(ões) 

de Licitação, a inserir, nos 

próximos editais, a nomenclatura 
das fórmulas referentes aos índices 

concernentes à capacitação 

econômica dos licitantes, de modo 
que fique condizente com a 

legislação em vigor. 

Constatação 6: Consta no item 10 do Edital a 

seguinte fórmula para calcular o BDI, tomando 
como base os percentuais dos seus componentes, 

abaixo indicados: [(1/(1-

IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)-
1]x100. De acordo com o instrumento 

convocatório, os referidos componentes, 

substituídos na fórmula apresentada, conduziram a 

um BDI de 28% (vinte e oito por cento): 

 IMP = 8,65% 

 ADM = 8,00% 
 DEF = 1,20% 

 RIS = 1,15% 
 LB = 9,00% 

Entretanto, substituindo os percentuais acima 

apresentados na fórmula que conduz a composição 
analítica do BDI, chega-se a 31,91%, e não a 28%, 

conforme estabelecido no Edital. O equívoco se 

deu pelo fato do BDI ser, indevidamente, 
calculado pela soma de seus componentes, ao 

invés de ser substituído na fórmula indicada. 

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. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

Constatação 7: Constou, equivocadamente, o 

termo “Concorrência” ao invés de “Tomada de 
Preços” no item 7.6 do Edital, à fl. 73. 

Que instrua a(s) Comissão(ões) de 

Licitação a estabelecer mecanismo 
de controle, de forma a evitar falhas 

formais nos futuros editais 

licitatórios. 

Constatação 8: O edital não foi rubricado em todas 
as folhas pela autoridade que o expediu, conforme 

dita o art. 40, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993. 

Que instrua os membros da(s) 
Comissão(ões) de Licitação, a 

inserir suas rubricas em todas as 

folhas dos editais licitatórios. 

Constatação 9: A Tomada de Preços em análise, 

publicizada no DOU em 22/06/2012, à fl. 113, 

encontra-se indicando o Pregoeiro como 
autoridade responsável pelo certame, ao invés do 

Presidente da Comissão. 

Que instrua a(s) Comissão(ões) de 

Licitação a estabelecer mecanismo 

de controle, de forma a evitar erros 
nas publicações no DOU. 

Constatação 10: Não foi inserida no processo a 
cópia de documento de identificação da 

representante da Empresa CRL Engenharia Ltda. 

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. 

Constatação 11: Não foi localizada, no processo, a 
declaração da empresa RCI Construção e Meio 

Ambiente Ltda, vencedora do certame, de que a 

mesma desenvolverá suas atividades obedecendo 
aos critérios de sustentabilidade ambiental, 

conforme consta no item 7.4 do Edital e na IN 

SLTI/MPOG nº. 01/2010. 

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. 

Constatação 12: O item 7.1.6, alínea “d”, do 
Edital, consta a indicação das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico, adequados e 

disponíveis para a realização do objeto, como um 
dos requisitos para a Qualificação Técnica dos 

Licitantes. No entanto, a empresa RCI Construção 

e Meio Ambiente Ltda, vencedora do certame, 
apresentou lista de aparelhamento incompatível 

com o serviço, fl. 275. 

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. 

Constatação 13: Não constou a data da 

homologação e da adjudicação do certame, fl. 341, 

conforme dita o art. 22, § 1º, da Lei nº. 

9.784/1999. 

Que passe a inserir nos documentos 

emitidos a data de sua confecção. 

002 Campus 
Santo 

Amaro 

21/05/13 02 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame Processo 

23284.000108/2012-19, que 
se refere à contratação de 

prestação de serviço de 
coffee break, encaminhados 

a esta Unidade por meio do 

Ofício nº. 027/2012-DEPAD, 
em atendimento à Solicitação 

de Auditoria – S.A. nº. 

189/2012, reiterada pela S.A. 
nº. 215/2012. 

Constatação 1: Não foi encaminhada a esta 
Unidade de Auditoria Interna cópia das notas 

fiscais referentes ao fornecimento do objeto 

licitado para atender à Jornada Pedagógica 2012 
nos dias 18, 19 e 20/04/2013, conforme foi 

solicitado. 
 

Que envie a esta Unidade de 
Auditoria Interna cópia das Notas 

Fiscais referentes ao fornecimento 

do objeto licitado nos dias 18, 19 e 
20 de abril de 2012. 

Que passe a promover o 

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

conforme preceitua o item 9.6.2 do 

Acórdão TCU nº. 194/2007 – 
Segunda Câmara, abaixo transcrito, 

de modo a não prejudicar o trabalho 

desenvolvido pelo setor. 

Constatação 2: As Notas Fiscais nº. 303 e nº. 326 

foram pagas sem o devido “atesto”. 

Que seja criado mecanismos de 

divulgação acerca da necessidade e 

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

forma que a Administração Pública 

utiliza para certificar-se que os 
serviços prestados/bens adquiridos 

foram devidamente 

entregues/fornecidos e estão de 
acordo com o estabelecido no 

contrato ou documento equivalente. 

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. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

Constatação 3: Não consta, no processo, a Nota de 

Anulação do Empenho nº. 2012NE800040, tendo 
em vista que a referida nota foi substituída pela de 

nº. 2012NE800055. 

Que o Setor de Contabilidade passe 

a inserir, em processos futuros, as 
Notas de Anulação de Empenho, 

quando houver. 

Constatação 4: No item  “Especificação do 

Material ou Serviço” da Nota de Empenho (NE) 
nº. 2012NE800055, não consta 

informações/justificativas referentes a modificação 

da classificação 339039 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) para 339030 (material 

de consumo). 

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. 

Constatação 5: Nas Notas de Empenho 
2012NE800038, 2012NE800040 e 2012NE800055 

constam, indevidamente, como respectivas 

modalidades o empenho estimativo. Considerando 
que o montante da despesa era conhecido, a 

modalidade deveria ser empenho global. 

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. 

Constatação 6: Não consta, no processo, prova de 
regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede da empresa 

contratada, conforme preceitua o art. 29, inciso III, 
da Lei nº. 8.666/1993. 

Que faça constar, em processos 
futuros, prova de regularidade para 

com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da 
empresa contratada. 

Constatação 7: Constou, indevidamente, no 

“Enquadramento de Serviço ou Material” o nome 

do Prof.º I.J.S.J. como Diretor do campus, sendo 
que na data de emissão (17/04/2012), o mesmo já 

encontrava-se destituído do Cargo de Direção 

(DOU de 02/04/2012). 

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. 

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. 

Constatação 8: Conforme “Enquadramento de 

Serviço ou Material” emitido em 17/04/2012,  a 
tramitação do processo ocorreu de forma 

inadequada, tendo em vista que o mesmo teve seu 

prosseguimento com as seguintes 
desconformidades: 

 Com assinatura do servido M.C.B.F. no 

campo destinado à assinatura do Diretor do 
campus; 

 Sem o encaminhamento à Diretoria 
Financeira e, consequentemente, sem a 

emissão da minuta de empenho e sem a 

indicação dos recursos disponíveis para 
atender a despesa; 

 Sem a anuência do Diretor do campus. 
Foi observado que o servidor que procedeu às 

assinaturas no campo destinado à assinatura do 

Diretor do campus, em dia idêntico ao feito, 
também, elaborou o “Parecer Técnico do 

Requisitante”, informando que a empresa Kairós, 

vencedora do certame, “(...) ofereceu a menor 
proposta de preço e possui todas as condições 

técnicas qua a habilita para o certame”. 

Foi constatado que houve celeridade excessiva na 
tramitação do processo, tendo em vista que: 

 No dia 17/04/2012 foi elaborado o 
“Enquadramento do Serviço ou Material”, 

com preenchimentos de todos os campos 

destinados à tramitação do processo, bem 
como a solicitação de envio do objeto 

licitado a empresa Kairós. 

 No dia 18/04/2012, houve a emissão da 
Nota de Empenho, a publicação do Extrato 

da Dispensa no DOU e a prestação do 

serviço. 

Que instrua o Setor de 

Contabilidade a emitir a Nota de 
Empenho, somente após verificar se 

o encaminhamento foi realizado 

pelo servidor competente. 
 

Que solicite o fornecimento do 

objeto licitado, somente após 
publicação no DOU e emissão da 

Nota de Empenho. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

      Constatação 9: As circunstâncias apresentadas 

demonstram preferência na contratação da 

empresa Kairós em detrimento das demais. 
 

 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. 

Constatação 10: Não consta no "Enquadramento 
de Serviço ou Material” a indicação dos recursos 

para a despesa, contrariando o disposto no art. 38, 

caput, da Lei nº. 8.666/1993. 

Que, em processos futuros, faça 
constar no “Enquadramento de 

Serviço ou Material” a indicação 

dos recursos para pagamento das 
despesas. 

Constatação 11: No item 3 do “Enquadramento de 

Serviço ou Material” consta, indevidamente, o 
inciso I ao invés do II, tendo em vista que o inciso 

I refere-se às obras e serviços de engenharia. 

Que, em processos futuros, passe a 

constar o inciso I, quando os 
mesmos referirem-se a “obras e 

serviços de engenharia”. 

Constatação 12: No item 1 do “Enquadramento de 

Serviço ou Material”, não há a devida descrição do 
objeto. 

Que faça constar, em documentos 

futuros, descrição sucinta e 
detalhada do objeto. 

Constatação 13: Não foi localizada, no processo, a 

comunicação da dispensa de licitação ao Diretor 
do campus para sua ratificação, bem como a cópia 

da publicação do Extrato da Dispensa no DOU, 

conforme dita o art. 26 da Lei nº. 8.666/1993. 

Que passe a encaminhar ao Diretor 

do campus a comunicação da 
dispensa para sua ratificação e, 

posterior publicação na Imprensa 

Oficial. 

Que passe a inserir em processos 
futuros, a cópia da publicação do 

Extrato da Dispensa no DOU.  

Que nas futuras contratações, por 
dispensa de licitação, encaminhe o 

processo para manifesto da 

Procuradoria Jurídica. 

Constatação 14: Não foi localizada, no processo, a 

manifestação da Procuradoria Jurídica quanto a 

possibilidade de dispensa, conforme preceitua o 
art. 38, inciso VI, da Lei nº. 8.666/1993. 

Que nas futuras contratações, por 

dispensa de licitação, encaminhe o 

processo para manifesto da 
Procuradoria Jurídica. 

Constatação 15: Na “Aquisição de Material ou 

Serviço”, referente ao Curso de Formação de 
Professores 2012 – Módulo II; V Seminário de 

Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(SEMAD); e I Workshop Regional Tecnologias 
em Protótipos, foi verificado divergência no 

preenchimento do quadro “Chefe Imediato”, bem 

como sua respectiva assinatura. 

Que instrua os setores quanto ao 

devido preenchimento do 
formulário “Aquisição de Material 

ou Serviço” no que se refere ao 

campo “Chefe Imediato” e as 
respectivas assinaturas. 

     Constatação 16: Na “Aquisição de Material ou 
Serviço”, para atender ao “V Seminário de 

Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(SEMAD)”; “I Workshop Regional Tecnologias 
em Protótipos”; e “III Fórum Integrado de Saúde e 

Segurança do Trabalho”, foi verificado 

divergência no preenchimento do campo “Setor 
Solicitante”, bem como suas respectivas 

assinaturas. 

Que instrua os setores quanto ao 
devido preenchimento do 

formulário “Aquisição de Material 

ou Serviço” no que se refere ao 
campo “Setor Solicitante” e as 

respectivas assinaturas. 

Constatação 17: Nas Aquisições de Materiais e 
Serviços constantes do processo, não houve 

preenchimento do campo destinado ao “Nº. da 

Aquisição”. 

Que instrua os setores quanto ao 
devido preenchimento da 

“Aquisição de Material ou Serviço” 

no que se refere ao preenchimento 
do campo destinado ao número da 

aquisição. 

Constatação 18: Na “Aquisição de Material ou 

Serviço” para atender a “Jornada Pedagógica 
2012”, o somatório do “valor total” consta R$ 

1.163,00 ao invés de R$ 1.163,50. 

Que estabeleça mecanismo de 

controle quanto aos cálculos 
elaborados, tendo em vista que o 

mesmo repercute no valor total da 
compra. 
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Constatação 19: Na “Aquisição de Material ou 

Serviço” para atender ao “I Workshop Regional 
Tecnologias em Protótipos”, houve as seguintes 

divergências: 

a. Consta no “valor unit.” do item 2 (Pãezinhos 
com recheio) R$ 0,90 ao invés de R$ 0,82, 

conforme consta nos demais. 

b.  Somatório do item 3 (Refrigerantes vários 
sabores): consta R$ 87,50 ao invés de R$ 105,00. 

Somatório do item 5 (Tortas tamanho grande: 

sabores chocolate e maracujá); consta R$ 160,00 
ao invés de R$ 140,00. 

Que estabeleça mecanismo de 

controle quanto aos cálculos 
elaborados, tendo em vista que o 

mesmo repercute no valor total da 

compra. 

Constatação 20: Na “Aquisição de Serviço ou 

Material”  
para atender ao III Fórum Integrado de Saúde e 

Segurança do Trabalho, houve divergência na 

soma do “valor total” consta R$ 1.477,00 ao invés 
de R$ 1.467,00. 

Que estabeleça mecanismo de 

controle quanto aos cálculos 
elaborados, tendo em vista que o 

mesmo repercute no valor total da 

compra. 

Constatação 21: Na “Aquisição de Material ou 

Serviço” para atender ao “I Workshop Regional 

Tecnologias em Protótipos”, consta um total de R$ 
1.511,50, enquanto no Memorando s/n, de 

19/03/12, emitido pelo Diretor, em 19/03/12, 

autorizando a realização de coffee-break durante 
os eventos acadêmicos de 2012 no IFBA - Campus 

Santo Amaro consta R$ 1.511,00. 

Que estabeleça mecanismo de 

controle quanto aos cálculos 

elaborados, tendo em vista que o 
mesmo repercute no valor total da 

compra. 

     Constatação 22: Ausência de carimbo dos 

signatários nos documentos emitidos/assinados 
pelo Setor de Compras. 

 

Que oriente o Setor de Compras a 

inserir, junto à sua assinatura do 
responsável, o respectivo carimbo 

de sua identificação, contendo: 

nome, função e matrícula SIAPE. 

Constatação 23: Não constam, no processo, as 

cotações que deram suporte à formação do preço 

estabelecido na solicitação dos serviços, conforme 
consta nos item 6, pág. 633, da “Legislação e 

Contratos – 4ª Edição / Orientações e 

Jurisprudência do TCU”. 

 pesquisa de preços em, pelo menos, três 

fornecedores do ramo do objeto licitado; 

 deverão as unidades gestoras integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais  do Governo 

Federal adotar preferencialmente o sistema 
de cotação eletrônica; 

 caso não seja possível a obtenção de três 
propostas de preço, formular  nos autos a 

devida justificativa. 

Que passe a inserir, em processos 

futuros, os orçamentos que deram 

suporte ao valor estimado. 
 

Constatação 24: Não há manifestação da 

autoridade competente autorizando o início do 
processo licitatório, contrariando o disposto no art. 

38, caput, da Lei nº. 8.666/1993. 

Que passe a inserir nos processos 

de contratação, documento 
comprovando que o Diretor do 

campus autorizou a sua abertura. 

Constatação 25: As folhas do processo não foram 
devidamente numeradas e rubricadas, em 

desacordo com o estabelecido no Item 5.1, alínea 

“d”, da Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002, 
deixando-o vulnerável e passível a erro e/ou 

fraude. 

 

Que oriente o Setor de Protocolo a 
iniciar a numeração do processo, 

com a respectiva rubrica do 

servidor, assim que proceda a sua 
abertura. 

Que informe os setores do campus, 

sobre a necessidade e a importância 

de numerar e rubricar as folhas dos 

processos. 

Constatação 26: Não consta na primeira folha do 

processo, etiqueta com o mesmo número de 
protocolo, conforme dita o item 5.1, alínea “c”, da 

Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

Que passe a inserir na primeira 

folha do processo, etiqueta com o 
respectivo número de protocolo. 

     Constatação 27: Não consta na capa do processo a 
movimentação do mesmo, conforme preceitua o 

item 5.1, alínea “f”, da Portaria Normativa SLTI 

nº. 5/2002. 
 

Que faça constar, na capa dos 
processos, campos destinados ao 

preenchimento da movimentação 

dos mesmos, e que instrua os 
setores quanto ao seu devido 

preenchimento. 
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Constatação 28: Embora a empresa contratada 

tenha sido a KairósDeliciatessenLtda, consta no 
SIAFI, “José Dilson& Cia” como favorecido nas 

Notas de Empenho. 

 

Que justifique o fato de constar 

“José Dilson& Cia”, como 
favorecido das Notas de Empenho 

2012NE800038 e 2012NE800040, 

em detrimento de 
KairósDelicatessen Ltda. 

003 Campus 

Santo 

Amaro 

21/05/13 02 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame da Nota de Empenho 
2012NE800010, referente à 

contratação da empresa 
Telemar para prestação de 

serviço de telefonia, bem 

como do Ofício nº. 
027/2012-DEPAD, 

encaminhado a esta Unidade 

em atendimento à Solicitação 
de Auditoria – S.A. nº. 

189/2012, reiterada pela S.A. 

nº. 215/2012. 
 

Constatação 1: Apesar de o Departamento de 

Administração e Patrimônio/DEPAD do Campus 

Santo Amaro informar que o processo estava sob 
vigência até o ano de 2010,  em 15/02/2012 foi 

emitida a NE 2012NE800010, na qual consta: 
1.1 No campo “OBSERVAÇÃO”: “Emissão de 

empenho, contratação concessionária serviços 

telefônicos”. 
1.2 No campo “ND” (Natureza da Despesa): 

339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica) – em detrimento a 339092 (Despesas de 
Exercícios Anteriores). 

1.3 No campo “Processo”: 23142.000816/2003. 

Desta forma, a análise da NE 2012NE800010 
revela que o empenho emitido em 2012, cobriu 

despesas do próprio exercício e que a mesma foi 

decorrente do referido processo, apesar do 
DEPAD/Campus Santo Amaro informar que o 

processo não está mais em vigência. 

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. 

004 Campus 

Santo 
Amaro 

21/05/13 02  A auditoria foi considerada prejudicada, tendo em 

vista que: 

 Não foi encaminhada a esta Unidade de 

Auditoria Interna a cópia do contrato 
solicitado, sendo enviado apenas cópia 

dos 1º, 2º e 3º termos aditivos; 

b) Não consta nas Notas Fiscais a discriminação 
detalhada dos serviços. 

 

Em não havendo, que passe a ter 

em sua guarda, cópia de todos os 
contratos que são executados nos 

campus. 

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. 

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

Unidade de Auditoria Interna, de 

modo a não prejudicar o trabalho 
desenvolvido pelo setor. 

005 Campus 

Barreiras 

31/05/13 10 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame dos documentos, 
relativos ao processo de nº 

23286.00020/2012, 

concedido a título de 
Suprimento de Fundos ao 

servidor J.L.G, no valor de 

R$ 1.000,00(mil reais), 
encaminhados a esta Unidade 

por meio do Memorando de 

nº 129/2012-DEPAD, em 
atendimento à Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 

196/2012. 
 

 

 

 

Constatação 1: Incorreto posicionamento do 

carimbo para colocação do número de página do 

processo, contrariando o item 5.2 da Portaria 
Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua os setores, 

responsáveis pela formalização do 

processo, a posicionarem o carimbo 
no canto superior direito da página. 

Constatação 2: Não consta, na capa do processo, a 

movimentação do mesmo, conforme preceitua o 
item 5.1, alínea “f”, da Portaria Normativa SLTI 

nº. 5/2002. 

 

Que se instrua os setores, pelos 

quais tramita o processo, para o 
preenchimento da sua 

movimentação na capa. 

Constatação 3: Incompleto preenchimento do 
formulário, relativo à Proposta de Concessão do 

Suprimento de Fundos (fl.2), deixados sem 

registro os campos relativos ao: período de 
aplicação, período de comprovação (Suprido) e 

data final da prestação de contas. Procedimento 

em desacordo com o estabelecido nos itens 5.17 e 
5.2 da Macrofunção Siafi – 021121 - Suprimento 

de Fundos. 

Que se instrua os setores 
envolvidos, quanto à necessidade 

do preenchimento de todos os 

campos do formulário, relativo à 
Proposta de Concessão do 

Suprimento de Fundos. 

Constatação 4: Ausência de carimbo ou 
identificação dos signatários, conforme preceitua o 

art. 40 do Decreto nº. 93.872/1986, nos seguintes 

formulários: 
- Proposta de Concessão de Suprimento de 

Fundos, especificamente, nos campos destinados 

ao Suprido e ao Ordenador de Despesas. 
- Comprovação do Suprimento de Fundos no 

campo destinado ao Examinador. 

Que se instrua os setores, pelos 
quais tramita o processo,quanto à 

aposição, junto às assinaturas, do 

respectivo carimbo de identificação, 
contendo: nome, função e matrícula 

SIAPE. 

Constatação 5: Ausência de declaração de 
recebimento da importância paga, nas notas fiscais 

eletrônicas de nº 21520, 21521, 119 e 3960 em 

Que se instrua os Supridos, quanto 
à solicitação, junto ao fornecedor, 

da declaração de recebimento da 
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desconformidade ao item 11.5 da Macrofunção 

Siafi – 021121 – Suprimento de Fundos. 
 

importância paga pela aquisição do 

material ou serviço. 

Constatação 6: Ausência, no processo, da 

Solicitação de Aquisição de Material ou Serviço 

em desacordo com o Manual de Perguntas e 
Respostas sobre Suprimento de Fundos e Cartão 

de Pagamento, elaborado pela Controladoria – 

Geral da União – CGU. 

Que se instrua os supridos a 

anexarem as devidas solicitações às 

próximas aquisições/contratações 
de serviços. 

     Constatação 7: Impossibilidade de certificação do 
“Ateste” por não haver, no processo, o formulário 

de Solicitação de Aquisição de Material junto ao 
documento fiscal. Não há como confrontar os 

dados da servidora que atestou os documentos com 

os do demandante da compra, contrariando o 
disposto no Manual de Perguntas e Respostas 

sobre Suprimento de Fundos e Cartão de 

Pagamento, elaborado pela Controladoria – Geral 
da União – CGU. 

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. 

Constatação 8: Ausência, no processo, das 

seguintes peças:  

    - cópia da fatura, vencida em 10/08/12, no valor 
de R$ 297,61, fornecida pela Instituição operadora 

do Cartão de Pagamento do Governo Federal; 

    - cópia da NS – Nota de Sistema de 
reclassificação e baixa dos valores não utilizados. 

Que se instrua o setor competente a 

anexar as cópias da Nota de 

Sistema de reclassificação e baixa 
dos valores não utilizados e da 

Fatura aos processos futuros. 

006 Campus 

Camaçari 

31/05/13 10 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame dos documentos, 

relativos ao processo de nº 

23285.000.042/2012, 
concedido a título de 

Suprimento de Fundos ao 

servidor L.C.S.L.,no valor de 
R$ 5.000,00(cinco mil reais), 

encaminhados a esta Unidade 

por meio do Ofício 
014/2012-DAP, em 

atendimento à Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 231/2012 
que reitera a Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 

195/2012. 

Constatação 1: Ausência de numeração sequencial 

nos documentos acrescidos ao processo, 
contrariando o item 5.2 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua os setores, 

responsáveis pela formalização do 
processo, anumerarem os 

documentos acrescidos ao processo 

de forma sequencial. 

Constatação 2: Desobediência à sequência 

cronológica das peças inseridas no processo: a fl. 

nº 05, emitida em 03/07/12, e a fl. nº 07, emitida 
em 12/05/12; a nota de sistema de nº 

2012NS000168(fl.14), emitida em 27/03/12, 

relativa à liquidação do Suprimento de Fundos 
2012SF000001, foi disposta, anteriormente, ao 

Memorando nº 003/2012/DAP, emitido em 

23/03/12(fl.16). Situação contrária ao item 5.2 da 
Portaria Normativa SLTI de nº. 05/2002 

supracitada. 

Que se instrua os setores, 

responsáveis pela formalização do 

processo, a obedecerem à sequência 
cronológica durante a inserção das 

peças no processo 

Constatação 3: Inserção de peça duplicada, no 
processo, pois a fl. nº 07 e a fl. nº 08 referem-se ao 

mesmo documento. 

 

Que se instrua os servidores, 
responsáveis pela formalização do 

processo, quanto à inserção de 

documento em via única. 

Constatação 4: Não consta, na capa do processo, a 
movimentação do mesmo, conforme preceitua o 

item 5.1, alínea “f”, da Portaria Normativa SLTI 

nº. 5/2002. 
 

Que se instrua os setores, pelos 
quais tramita o processo, para o 

preenchimento da sua 

movimentação na capa. 

     Constatação 5 Inexistência das assinaturas, por 

parte do Ordenador de Despesa e do Proponente, 
nos formulários de Comprovação do Suprimento 

de Fundos(fl.25 e fl.29). 

Conclui-se que a baixa de responsabilidade do 
Suprido, no Sistema Integrado de Administração 

Financeira – SIAFI, não foi autorizada 

formalmente, contrariando o § 1º da Lei 9.784 de 
01/1999. 

Que se instrua os setores 

responsáveis a fazerem constar, no 
formulário de Comprovação do 

Suprimento de Fundos, a assinatura 

da autoridade responsável. 

Constatação 6: Ausência de retenção do valor de 

R$ 86,79(oitenta e seis reais e setenta e nove 
centavos), relativo à contribuição previdenciária, 

cujo percentual é de 11% sobre o total da nota 

fiscal de nº 5200 do fornecedor Gilmar Silva 
Damacena(fl. 65).  

Foi efetuado um saque (fl.68), no valor de R$ 

800,00, no dia 18/04/12, para o pagamento da nota 

Que se instrua os Supridos, quanto 

ao desconto do valor relativo à 
contribuição previdenciária,quando 

do pagamento ao prestador do 

serviço. 
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fiscal acima mencionada. Como o saldo devolvido 

fora de apenas R$ 11,00(fl.66 e fl.67), em 
19/04/12, conclui-se que a nota fiscal fora paga na 

sua totalidade: R$ 789,00. 

Houve uma apropriação, indevida, da despesa com 
este tributo pelo Campus de Camaçari. Esta 

inobservância transgride ao disposto no item 10.2 

da Macrofunção Siafi – 021121 – Suprimento de 
Fundos. 

Constatação 7: Ausência de carimbo dos 

signatários ou identificação, nos documentos 
emitidos/assinados, relativo ao “Ateste” das notas 

fiscais, no campo destinado ao Examinador, nos 

formulários de Comprovação do Suprimento de 
Fundos(fl. 29 e fl. 63),contrariando o art. 40 do 

Decreto 93.872/1986. 

Que se instrua os setores, pelos 

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

respectivo carimbo de identificação, 

contendo: nome, função e matrícula 
SIAPE. 

Constatação 8: Ausência de “Ateste” do 

demandante no comprovante de despesa de nº 

66.942 do fornecedor Comfiaço Com. De Ferro e 

Aço Ltda (fl.38), em desacordo com o Manual de 

Perguntas e Respostas sobre Suprimento de 
Fundos e Cartão de Pagamento, elaborado pela 

Controladoria – Geral da União – CGU. 

Que se instrua os 

demandantes,quanto à presença do 

ateste, nos comprovantes de 

despesas do Suprimento de Fundos. 

     Constatação 9: Ausência de declaração de 

recebimento da importância paga nas notas fiscais. 
Esta situação é contrária ao que preceitua o item 

11.5 da Macrofunção Siafi -021121 – Suprimento 

de Fundos. 

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. 

Constatação 10: Ausência, no processo, da 

solicitação de aquisição de material ou contratação 

de serviço. Este fato é contrário ao Manual de 
Perguntas e Respostas sobre Suprimento de 

Fundos e Cartão de Pagamento, elaborado pela 

Controladoria – Geral da União – CGU. 

Que se instrua os Supridos a 

anexarem as devidas solicitações às 

próximas aquisições/contratações 
de serviços. 

Constatação 11: Impossibilidade de certificação do 
“Ateste” por não haver, no processo, o formulário 

de solicitação de aquisição de material junto ao 
documento fiscal. Assim, não há como confrontar 

os dados do servidor que atestou os documentos 

com os do demandante da compra, contrariando o 
disposto no Manual de Perguntas e Respostas 

sobre Suprimento de Fundos e Cartão de 

Pagamento, elaborado pela Controladoria- Geral 
da União – CGU. 

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. 

Constatação 12: Houve a contratação da empresa 

Entel Com. e Representações Ltda para a 

prestação do serviço de manutenção de máquina, 
conforme nota fiscal nº 2012463 (fl. 27). 

Entretanto, de acordo com o contrato nº 

23142.005710/2008, firmado com a referida 
empresa, o serviço já se encontrava contemplado. 

Situação em desacordo com o Manual de 

Perguntas e Respostas sobre Suprimento de 
Fundos e Cartão de Pagamento, elaborado pela 

Controladoria – Geral da União – CGU. 

Que se instrua os Supridos a 

consultarem, durante a execução do 

Suprimento de Fundos, sobre a 
inexistência de cobertura contratual 

para a aquisição do material ou 

contratação do serviço. 

Constatação 13: Ausência, no processo, das 

seguintes peças:  
- cópia da fatura, vencida em 06/06/12, no valor de 

R$ 720,64, fornecida pela instituição operadora do 

Cartão de Pagamento do Governo Federal; 
- cópia do comprovante da operação com cartão de 

crédito da nota fiscal de nº: 1.182(fl.46). 

Esta situação está infringindo os dispostos no item 
11.4.10.2 da Macrofunção Siafi – 021121 – 

Suprimento de Fundos e no Manual de Perguntas e 

Respostas sobre Suprimento de Fundos e Cartão 
de Pagamento, elaborado pela Controladoria – 

Geral da União – CGU. 

Que se instrua o setor competente a 

anexar as cópias da fatura edo 
comprovante da operação com o 

cartão de crédito aos processos 

futuros 

007 Reitoria 31/05/13 10 Os trabalhos de Auditoria Constatação 1: Ausência de numeração seqüencial Que se instrua os setores, 
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foram realizados a partir do 

exame dos documentos, 
relativos ao processo de nº 

23278.000124/2012-82, 

concedido a título de 
Suprimento de Fundos ao 

servidor M.C.R, no valor de 

R$ 5.000,00(cinco mil reais), 
disponibilizados para esta 

Unidade. 

nos documentos acrescidos ao processo: a nota de 

empenho de nº 2012NE800657(fl.1), as notas de 
sistema de nº 2012NS003349(fl.16); 

2012NS003350(fl.17) e o expediente que aprova a 

comprovação do suprimento de fundos(fl.18), 
contrariando o item 5.2 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 05/2002. 

responsáveis pela formalização do 

processo, a numerarem os 
documentos acrescidos ao processo 

de forma seqüencial. 

Constatação 4: Não consta, na capa do processo, a 

movimentação do mesmo, conforme preceitua o 
item 5.1, alínea “f”, da Portaria Normativa SLTI 

nº. 5/2002. 

Que se instrua os setores, pelos 

quais tramita o processo, para o 
preenchimento da sua 

movimentação na capa. 

Constatação 4: Incompleto preenchimento do 
formulário, relativo à proposta de concessão do 

suprimento de fundos(fl.02), deixados sem registro 

os campos relativos ao:  período de aplicação, 
período de comprovação (Suprido), data final 

prestação de contas e a data de autorização pelo  

Ordenador de Despesa. Procedimento em 

desacordo com o estabelecido nos itens 5.17 e 5.2 

da Macrofunção Siafi – 021121 – Suprimentos de 

Fundos. 

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. 

Constatação 5: Inexistência de registro da data de 

comprovação do suprimento de fundos, pelo 

Suprido, no formulário de comprovação (fl.09). 
Situação em desacordo com o previsto nos itens 

5.17 e 11.1 da Macrofunção Siafi – 021121 – 

Suprimentos de Fundos 

Que se instrua os Supridos a 

registrarem, no formulário de 

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

de fundos. 

Constatação 6: Ausência de declaração de 
recebimento da importância paga,pelo fornecedor, 

na nota fiscal de serviços eletrônica – NFS-e de nº 

201288l(fl.10), em desconformidade com o item 
11.5 da Macrofunção Siafi – 021121 – Suprimento 

de Fundos. 

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. 

008 Campus 
Salvador 

31/05/13 10 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame dos documentos, 

relativos ao processo de nº 
23279.001859/2012-13, 

concedido a título de 

Suprimento de Fundos ao 
servidor P.R.N.D, no valor 

de R$ 5.000,00(cinco mil 

reais), encaminhados a esta 
Unidade por meio de 

Protocolo, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 
S.A. nº 197/2012. 

Constatação 1: Inserção de peça duplicada no 
processo. Foram anexados ao processo o original e 

a cópia de todos os comprovantes de despesas 

(documentos fiscais). 

Que se instrua os servidores, 
responsáveis pela formalização do 

processo, quanto à inserção de 

documento em via única. 

     Constatação 2: Inserção de documento, sem 

utilização de carimbo próprio para colocação do 

número seqüencial e fora da ordem cronológica 
(posicionado antes da fl.01): comunicado ao 

Suprido sobre o lançamento de limite no auto-

atendimento do Banco do Brasil – e-mail de 28 de 
março de 2012 às 11:44 am, contrariando o 

disposto no item 5.2 da Portaria Normativa SLTI 

de nº 05/2002. 

Que se instrua os setores 

responsáveis a carimbarem e 

numerarem, na ordem cronológica 
dos fatos, todas as peças incluídas 

no processo de Suprimento de 

Fundos. 

Constatação 3: Incompleto preenchimento do 

formulário relativo à Proposta de Concessão do 

Suprimento de Fundos (fl.02), deixados sem 
registro os campos relativos ao: período de 

aplicação, período de comprovação (Suprido)e 

data final da prestação de contas. Situação 
contrária ao disposto nos itens 5.1.7 e 5.2 da 

Macrofunção Siafi – 021121 – Suprimento de 

Fundos. 

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. 

Constatação 4: Ausência de carimbo ou 

identificação dos signatários, nos documentos 

emitidos/assinados, apresentada nos formulários 
de Solicitação de Compra ou Serviço, através de 

Suprimento de Fundos, no campo destinado ao 

Que se instrua os setores,pelos 

quais tramita o processo,quanto à 

aposição, junto às assinaturas, do 
respectivo carimbo de identificação, 

contendo: nome, função e matrícula 
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Solicitante: Coordenação de Ciências Humanas e 

sociais (fl.82 ) e de Comprovação de Suprimento 
de Fundos no campo destinado ao Ordenador de 

Despesa: Homologado (fl.07). Esta inobservância 

contraria o disposto no art. 40 do Decreto 
93.872/1986. 

SIAPE. 

Constatação 5: Inexistência de assinatura, por 

parte do Ordenador de Despesa, na Nota de 

Empenho de nº 2012NE800083(fl.04), portanto, 
não foi dada a devida autorização para o seu 

desembolso.  Este fato impossibilitaria sua correta 
liquidação, no Sistema, no dia 26/03/2012(fl. 04), 

contrariando o que preceitua o § 1º da Lei 

9.784/1999 e os arts. 58 e 62 da Lei 4.320/1964. 

Que se instrua os setores 

responsáveis a fazeremconstar, nos 

empenhos relativos à concessão de 
Suprimento de Fundos, a assinatura 

da autoridade responsável. 

Constatação 6: Ausência de declaração de 
recebimento da importância paga, nas notas fiscais 

apresentadas, em desacordo com o expresso no 

item 11.5 da Macrofunção Siafi – 021121 – 

Suprimento de Fundos. 

Que se instrua os Supridos, quanto 
à solicitação, junto ao fornecedor, 

da declaração de recebimento da 

importância paga pela aquisição do 

material ou serviço. 

     Constatação 7: Ausência de “Ateste” do 

demandante, nos comprovantes de despesas, 

abaixo discriminadas, contrariando o disposto no 
Manual de Perguntas e Respostas sobre 

Suprimento de Fundos e Cartão de 

Pagamento,elaborado pela Controladoria – Geral 
da União – CGU. 

Que se instrua os 

demandantes,quanto à presença do 

ateste, nos comprovantes de 
despesas do Suprimento de Fundos. 

Constatação 9: Atraso na comprovação do 

Suprimento de Fundos,pois, o período informado 
para a comprovação, na Nota de Sistema – NS de 

nº 2012NS000439(fl.05), fora de 25/05/2012 a 

04/06/2012, no entanto, esta foi efetivada apenas 
em 29/06/2012. Este fato contraria o item 11.2 da 

Macrofunção Siafi- 021121 – Suprimento de 

Fundos 

Que se instrua os Supridos a 

comprovarem o Suprimento de 
Fundos dentro do prazo legal. 

 

Constatação 10: Insuficiência de informações, no 
campo observação da Nota de Sistema de nº. 

2012NS001505, não evidenciando a realidade do 
fato : devolução de numerário relativo à despesa 

realizada e não aprovada. Este procedimento 

diverge do previsto no Tutorial sobre 
Conformidade de Gestão, elaborado pelo Tribunal 

de Contas da União – TCU. 

Que se instrua o responsável pela 
contabilização, sobre o registro 

adequado das informações 
necessárias à completa identificação 

do fato/ato contábil, no campo 

observação das Notas de Sistema. 

009 Campus 

Simões 
Filho 

31/05/13 10 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame dos documentos, 

relativos ao processo de nº 

23283.000.106/2012-DV, 
concedido a título de 

Suprimento de Fundos ao 

servidor A.A, no valor de R$ 
8.163,00(oito mil, cento e 

sessenta e três reais), 

encaminhados a esta 
Unidade, por meio do Ofício 

de nº. 0102/2012-DEPAD, 

em atendimento à Solicitação 
de Auditoria – S.A. nº 

222/2012 que reitera a 

Solicitação de Auditoria – 
S.A. nº 198/2012. 

Constatação 1: Inserção de peças duplicadas no 

processo, pois as fls.03 e 04 e fls. 05 e 06, 
referem-se,respectivamente, ao mesmo 

documento. 

Que se instrua os servidores, 

responsáveis pela formalização do 
processo, quanto à inserção de 

documento em via única. 

Constatação 2: Inserção de documentos fora da 
ordem cronológica dos fatos: formulário de 

Comprovação do Suprimento de Fundos, emitido 

em 10/08/2012 (fl.7), foi posicionado antes da 
Nota de Sistema – NS 2012NS000244, emitida em 

08/05/2012 (fl.36). Disposição em desacordo com 

o item 5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 
05/2002. 

Que se instrua os 
setores,responsáveis pela 

formalização do processo, a 

obedecerem à sequência 
cronológica durante a inserção das 

peças no processo. 

Constatação 3: Excesso de valor concedido a título 

de Suprimento de Fundos: R$ 8.163,00 (fl.02), em 

desacordo com o expresso nos itens 3.1.1.1 e 
3.1.1.2 da Macrofunção Siafi – 021121 – 

Suprimento de Fundos. 

Que se instrua o setor competente a 

observar o limite máximo para a 

concessão do Suprimento de 
Fundos. 

Constatação 4: Ausência de declaração de 
recebimento da importância paga, exceto na nota 

fiscal de nº 712 do fornecedor Daisy Vinagre 

Peixoto(fl.12). Esta situação contraria o item 11.5 
da Macrofunção Siafi - 021121 – Suprimento de 

Fundos. 

 

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. 

     Constatação 5: Ausência, no processo, da 
solicitação de aquisição de material ou contratação 

de serviço em desacordo com o Manual de 

Perguntas e Respostas sobre Suprimento de 

Que se instrua os Supridos a 
anexarem as devidas solicitações às 

próximas aquisições/contratações 

de serviços. 
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Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

Fundos e Cartão de Pagamento, elaborado pela 

Controladoria – Geral da União – CGU. 

Constatação 6: Impossibilidade de certificação do  

“Ateste”  por não haver, no processo, o formulário 
de solicitação de aquisição de material junto ao 

documento fiscal.Assim, não há como confrontar 

os dados do servidor que atestou os documentos 
com os do demandante da compra ou serviço. Esta 

situação contraria o disposto no Manual de 

Perguntas e Respostas sobre Suprimento de 
Fundos e Cartão de Pagamento, elaborado pela 

Controladoria – Geral da União – CGU. 

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. 

Constatação 7: Ausência, no processo, das 
seguintes peças:  

- cópia das faturas vencidas em 10/06/12(R$ 

4.169,15), 10/07/12(R$ 2.141,69) e 10/08/12 (R$ 
1.169,71) as quais são fornecidas pela Instituição 

operadora do Cartão de Pagamento do Governo 

Federal; 
- cópia da NS – Nota de Sistema de reclassificação 

e baixa dos valores não utilizados. 

Esta situação contaria o disposto nos itens 11.4.9 e 
11.4.10.2 da Macrofunção Siafi – 021121 – 

Suprimento de Fundos. 

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. 

010 Campus 

Valença 

31/05/13 10 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame dos documentos, 

relativos ao processo de nº 

23280.000.349/2012, 
concedido a título de 

Suprimento de Fundos ao 

servidor M.S.S, no valor de 
R$ 6.000,00(seis mil reais), 

encaminhados a esta Unidade 

por meio do Ofício 
014/2012-DAP, em 

atendimento à Solicitação de 
Auditoria – S.A. nº 002/2013 

que reitera a Solicitação de 

Auditoria – S.A. nº 
199/2012. 

Constatação 1: Desobediência à sequência 

cronológica das peças inseridas no processo: a fl. 
nº 58, emitida em 27/12/12, e a fl. nº 59 em 

04/09/12, a fl.61, emitida em 07/05/12 e fl. 65 em 

01/05/12. Esta inobservância contraria o disposto 
no item 5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 

05/2002. 

Que se instrua os 

setores,responsáveis pela 
formalização do processo, a 

obedecerem à sequência 

cronológica durante a inserção das 
peças no processo. 

Constatação 2: Incompleto preenchimento do 
formulário, relativo à Proposta de Concessão do 

Suprimento de Fundos(Fl.02), deixados sem 

registro os campos relativos ao: período de 
aplicação, período de comprovação (Suprido) e 

data final  de prestação de contas. Este 

procedimento contraria o expresso nos itens 5.1.7 
e 5.2 da Macrofunção Siafi – 021121 – 

Suprimento de Fundos. 

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. 

     Constatação 3: Não consta, na capa do processo, a 

movimentação do mesmo, conforme preceitua o 

item 5.1, alínea “f”, da Portaria Normativa SLTI 
nº. 5/2002. 

 

Que se instrua os setores, pelos 

quais tramita o processo, para o 

preenchimento da sua 
movimentação na capa. 

Constatação 4: Ausência de declaração de 

recebimento da importância paga, exceto no 
cupom fiscal de nº 097801 do fornecedor Bomtril 

Materiais Hidráulicos e de Construção Ltda 

(fl.45), em desconformidade com o item 11.5 da 
Macrofunção Siafi – 021121 – Suprimento de 

Fundos. 

 

Que se instrua os Supridos, quanto 

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

importância paga pela aquisição do 

material ou serviço. 

Constatação 5: Ausência, no processo, da 

solicitação de aquisição de material e contratação 

de serviço em desacordo com o Manual de 
Perguntas e Respostas sobre Suprimento de 

Fundos e Cartão de Pagamento, elaborado pela 

Controladoria – Geral da União – CGU. 

Que se instrua os supridos a 

anexarem as devidas solicitações às 

próximas aquisições/contratações 
de serviços. 

Constatação 6: Impossibilidade de certificação do 
“Ateste” por não haver, no processo, o formulário 

de solicitação de aquisição de material junto ao 
documento fiscal. Assim, não há como confrontar 

os dados do servidor que atestou os documentos 

com os do demandante da compra, contrariando o 
disposto no Manual de Perguntas e Respostas 

sobre Suprimento de Fundos e Cartão de 

Pagamento, elaborado pela Controladoria – Geral 
da União – CGU. 

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. 
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Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

Constatação 7: Indevida execução de despesa, por 

vencimento do prazo de aplicação dos recursos: 
nota fiscal 106 do fornecedor Labirinto Estúdio (fl. 

53). Embora a nota fiscal tenha sido emitida no dia 

30/04/2012, data limite para a aplicação, o saque 
para pagamento fora efetuado no dia 02/05/12.  

Este fato está em desacordo com o expresso no 

item 11.6 da Macrofunção Siafi – 021121 – 
Suprimento de Fundos. 

Que se instrua os Supridos a 

executarem as despesas, inclusive o 
pagamento destas, dentro do 

período fixado para a aplicação dos 

recursos. 

    . Constatação 8: Inobservância quanto à aplicação 

da restrição contábil 015 – “Divergência 

Adiantamento Suprimento de Fundos X Controle 
da Responsabilidade do Suprimento de Fundos” 

no mês de março de 2012. Houve o incorreto 

registro do favorecido Banco do Brasil 
(00000000/0001-91) como o responsável pelo 

suprimento de fundos de nº 2012SF000002 ao 

invés do servidor M.S.S. Esta situação contraria o 

disposto no item 4.11 da Macrofunção Siafi – 

020315 – Conformidade Contábil.  

Que se instrua os servidores 

responsáveis a aplicarem as devidas 

restrições relativas à Conformidade 
Contábil. 

Constatação 9: Ausência, no processo, das cópias 
dos comprovantes da operação com cartão de 

crédito das notas fiscais de nº 121(fl.52) e 

106(fl.53).  
Esta situação contaria o disposto nos itens 11.4.9 e 

11.4.10.2 da Macrofunção Siafi – 021121 – 

Suprimento de Fundos. 

Que se instrua o setor competente a 
anexar os comprovantes da 

operação com o cartão de crédito 

aos processos futuros. 

Constatação 1: Inserção de peças duplicadas no 
processo, pois as fls. 02 e 03 referem-se ao mesmo 

documento. 

 

Que se instrua os servidores, 
responsáveis pela formalização do 

processo, quanto à inserção de 

documento em via única. 

Constatação 2: Inserção de documentos fora da 

ordem cronológica dos fatos: formulário de 

Comprovação do Suprimento de Fundos, emitido 
em 22/05/2012 (fl.6), foi posicionado antes da 

Nota de Sistema – NS 2012NS000244, emitida em 

06/03/2012 (fl.47), o que contraria o disposto no 
item 5.2 da Portaria Normativa do SLTI nº 

05/2002. 

Que se instrua os 

setores,responsáveis pela 

formalização do processo, a 
obedecerem à sequência 

cronológica durante a inserção das 

peças no processo. 

Constatação 3: Incompleto preenchimento do 
formulário, relativo à Proposta de Concessão do 

Suprimento de Fundos(fl.02), deixados sem 

registro os campos relativos ao: período de 
comprovação (Suprido) e data final da prestação 

de contas. Esta situação contraria o expresso nos 

itens 5.1.7 e 5.2 da Macrofunção Siafi – 021121 – 
Suprimento de Fundos. 

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. 

011 Campus 

Vitória 

da 
Conquist

a 

31/05/13 10 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame dos documentos, 
relativos ao processo de nº 

23281.00550/2012-DV, 

concedido a título de 
Suprimento de Fundos ao 

servidor J.O.R.N, no valor de 

R$ 6.000,00(seis mil reais), 
encaminhados a esta Unidade 

por meio do Memorando de 

nº 022/2012, em atendimento 
à Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 200/2012. 

Constatação 4: Ausência de carimbo ou 

identificação dos signatários, conforme preceitua o 

art. 40 do Decreto nº 93.872/1986,abaixo 
transcrito, no formulário de Comprovação do 

Suprimento de Fundos, especificamente, no campo 

destinado ao Examinador (fl.06 e fl. 16). 
 

Que se instrua os setores, pelos 

quais tramita o processo,quanto à 

aposição, junto às assinaturas, do 
respectivo carimbo de identificação, 

contendo: nome, função e matrícula 

SIAPE. 

Constatação 5: Ausência de declaração de 

recebimento da importância paga nas notas fiscais 
apresentadas, conforme o item 11.5 da 

Macrofunção Siafi – 021121 – Suprimento de 

Fundos. 

Que se instrua os Supridos, quanto 

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

importância paga pela aquisição do 

material ou serviço. 

Constatação 6: Ausência, no processo, da 
solicitação de aquisição de material. Este fato é 

contrário ao expresso no Manual de Perguntas e 
Respostas sobre Suprimento de Fundos e Cartão 

de Pagamento, elaborado pela Controladoria – 

Geral da União – CGU. 

Que se instrua os supridos a 
anexarem as devidas solicitações às 

próximas aquisições/contratações 
de serviços. 

Constatação 7: Impossibilidade de certificação do  
“Ateste”  por não haver, no processo, o formulário 

de solicitação de aquisição de material junto ao 

documento fiscal. Assim, não há como confrontar 
os dados do servidor que atestou os documentos 

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 
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Ação 
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Escopo Constatação Recomendações 

com os do demandante da compra, contrariando o 

Manual de Perguntas e Respostas sobre 
Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamento, 

elaborado pela Controladoria – Geral da União – 

CGU. 

efetuado pelo demandante da 

despesa. 

Constatação 8: Ausência, no processo, das 
seguintes peças:  

- cópia das faturas vencidas em 04/04/12(R$ 

2.259,99), 29/04/12 (R$ 2.728,46), 29/05/12(R$ 
513,50) as quais foram fornecidas pela Instituição 

operadora do Cartão de Pagamento do Governo 
Federal; 

- cópia dos comprovantes da operação com cartão 

de crédito das notas fiscais de nº: 417(fl.08) e 
411(fl.39). 

Esta situação contraria os dispostos nos itens 

11.4.9 e 11.4.10.2 da Macrofunção Siafi – 021121 
– Suprimento de Fundos e no Manual de Perguntas 

e Respostas sobre Suprimento de Fundos e Cartão 

de Pagamento, elaborado pela Controladoria – 
Geral da União – CGU. 

Que se instrua o setor competente a 
anexar as cópias das faturas e dos 

comprovantes de venda aos 

processos futuros. 

012 DGP/Reit

oria 

03/06/13 16 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame do processo nº 
23.123.000223/2006-80, que 

tratou da cessão da servidora 

E.B.C para a Procuradoria 
Federal no Estado da Bahia, 

órgão vinculado à Advocacia 

Geral da União – AGU. 
O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 
035/2013, oriundo da 

Coordenação de 

Movimentação de Pessoal - 
COMOP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 004/2013. 

Constatação 1: A autorização da cessão da 

servidora ocorreu, por meio do Ofício nº 

337/DG/2005 (fl.03), de 22/12/2005, no entanto, 
na Portaria 707, publicada no D.O.U em 

21/03/2006, consta “Cargo a ser ocupado: “Não 

informado”, sem especificar a função ou o cargo 
para o qual a servidora teria exercício na 

Procuradoria Federal no Estado da Bahia.    

Que seja observada a inexistência 

da informação referente ao “cargo a 

ser ocupado” pela servidora, no 
órgão de destino. 

Constatação 2: Não foi localizado, no processo, o 
Ofício 623/2005/PGF/PF/BA mencionado na 

cópia do Ofício n. 337/DG/2005, de 22 de 

dezembro de 2005, fl.03, infringindo a alínea “a” 
do item 5.1 da Portaria Normativa SLTI nº. 

05/2002. 

Que se instrua os setores da DGPa 
inserir, no processo, toda 

documentação concernente ao 

mesmo, em atendimento ao 
normativo. 

013 DGP/Reit

oria 

03/06/13 

 

 
 

 

16 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame dos processos nº 
23.123.001494/2011-10 e 

23.278.000.141/2010-58 que 

trataram da cessão do 
servidor E.R.S. para a 

Agência Nacional de 

Petróleo – ANP e para a 
Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Governo do 

Estado da Bahia – FAPESB, 
respectivamente. 

Os processos citados foram 

encaminhados a esta Unidade 
por meio do Memorando nº. 

035/2013, expedido pela 

Coordenação de 
Movimentação de Pessoal - 

COMOP, em atendimento às 

Solicitações de Auditoria – 
S.A. nº 004/2013 e S.A. nº 

007/2013, sendo essa última 
reiterada pela S.A. 

nº011/2013. 

Constatação 1: Não constam, no processo, os 

documentos encaminhados pelo cessionário que 

atestam a freqüência mensal do servidor, conforme 
exigência da Portaria 905, de 09/06/2011, 

publicada no DOU em 14/06/2011. 

Que se exija do cessionário a 

apresentação de documento de 

freqüência mensal do servidor em 
atendimento ao Normativo. 

Que se oriente o setor para que, em 

futuros processos de cessão seja 
apresentado documento mensal de 

freqüência. 

Constatação 2: Ausência de cópia da Portaria de 

exoneração do cargo para o qual o servidor fora 
designado na FAPESB, tendo em vista que, em 

2011, o mesmo fora cedido para a ANP. 

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; 

Constatação 1: Foram encontrados apartados do 

processo, os seguintes documentos: Portaria de 
autorização de cessão para o exercício do cargo 

para o qual o servidor fora designado na ANP e a 

respectiva cópia da publicação no DOU. 

Este fato contraria a alínea “a” do item 5.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

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.  

Constatação 2: Inexistência da assinatura do 

servidor responsável pela Instrução Funcional do 
processo, constante na fl.02, em divergência com o 

disposto no § 1º do art. 22 da Lei nº 9.784/99. 

Que se atente, em processos 

futuros, quanto a necessidade de se 
apor a assinatura do responsável 

pela Instrução Funcional do 
processo. 

Constatação 3: Não foi possível identificar, no 

SIAFI, o ressarcimento das despesas  decorrentes 

da cessão do servidor para a competência 
Abril/2011, conforme exigência do parágrafo 1º do 

art. 4º do Decreto 4.050, de 12/12/00. 

Em não havendo, que se proceda ao 

devido ressarcimento referente ao 

mês abril/11. 
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Constatação 4: Foram constatadas diferenças entre 

os valores constantes na ficha financeira do 
servidor e o valor ressarcido pelo cessionário. 

 

Que se revisem os cálculos das 

despesas decorrentes da cessão do 
servidor, bem como dos valores 

ressarcidos pelo Governo do Estado 

da Bahia, regularizando-se, se for o 
caso. 

     Constatação 5: De acordo com a ficha financeira, o 

servidor foi cedido com a remuneração relativa ao 

cargo de professor com dedicação exclusiva, 
contrapondo-se ao item 14 da NOTA TÉCNICA 

Nº 381/2011 /CGNOR/DENOP/SRH/MP, bem 

como os itens 52.1 e 52.2 do Parecer n. 1339 – 
3.14/2012/ ACG/CONJUR. 

Que se atente, em cessões futuras, 

quanto a necessidade de exclusão 

da gratificação de Dedicação 
Exclusiva, no caso de docentes 

cedidos para outra instância 

administrativa. 

Constatação 6: Ausência de carimbo nas últimas 

peças do processo, contrariando o item 5.2 da 
Portaria Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se oriente o setor de 

movimentação de pessoal sobre a 
necessidade de se apor o carimbo 

próprio em todas as folhas dos 

processos; 

Constatação 7: Numeração equivocada na capa do 
processo e no Ofício nº. 119/2011-DGCM/IFAL 

(frente e verso). 

Estes fatos contrariam o item 5.2 da Portaria 
Normativa SLTI nº. 12/2009 

Que se instrua o setor de 
movimentação de pessoal a não 

numerar a capa do processo, bem 

como o verso dos documentos, 
conforme dispõe o Normativo. 

Constatação 8: Folhas do processo com carimbo, 

numeradas e sem rubrica do servidor, em 
desconformidade com a alínea “d” do item 5.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

Que se oriente o setor de 

movimentação de pessoal a apor a 
rubrica do servidor responsável nas 

folhas dos processos.  

Constatação 9: De acordo com a Portaria n. 1.116, 

de 16/07/12, publicada no DOU em 17/07/12, o 
servidor fora “cedido” para o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – 

IFAL. Porém, em pesquisa realizada no SIAPE, a 
situação do servidor encontra-se registrada como 

“01- ATIVO PERMANENTE”. 

Que se oriente o setor de 

movimentação de pessoal a 
proceder a devida revisão e 

correção dos registros no SIAPE.  

Constatação 10: - Que, por meio do Memorando 
035/2013 - Coordenação de Movimentação de 

Pessoal – COMOP/ DGP, foi informado que o 

processo de cessão do servidor H.J.D.L não fora 
localizado;  

A realização da auditoria pertinente ao processo 

supracitado foi prejudicada em virtude do não 
atendimento ao quanto solicitado, fato que 

impediu a completude na consecução dos 

trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna. 

Que a DGP/ COMOP promova uma 
busca criteriosa, a fim de localizar o 

processo de cessão do servidor 

H.J.D.L. 

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. 

014 DGP/Reit

oria 

03/06/13 16 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame do processo nº 

23.041.005.951/2011-55 que 

tratou da cessão do servidor 
F.W.X.S para o Instituto 

Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 
Alagoas - IFAL. O processo 

citado foi encaminhado a 

esta Unidade por meio 
Memorando nº. 035/2013 da 

Coordenação de 

Movimentação de Pessoal - 
COMOP, em atendimento as 

Solicitações de Auditoria – 
S.A. nº 004/2013. 

Constatação 1: Ausência de carimbo nas últimas 

peças do processo, contrariando o item 5.2 da 
Portaria Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se oriente o setor de 

movimentação de pessoal sobre a 
necessidade de se apor o carimbo 

próprio em todas as folhas dos 

processos; 

Constatação 2: Numeração equivocada na capa do 

processo e no Ofício nº. 119/2011-DGCM/IFAL 

(frente e verso). 
Estes fatos contrariam o item 5.2 da Portaria 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua o setor de 

movimentação de pessoal a não 

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

conforme dispõe o Normativo. 

Constatação 3: Folhas do processo com carimbo, 

numeradas e sem rubrica do servidor, em 
desconformidade com a alínea “d” do item 5.1 da 

Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

Que se oriente o setor de 

movimentação de pessoal a apor a 
rubrica do servidor responsável nas 

folhas dos processos.  

Constatação 4: De acordo com a Portaria n. 1.116, 
de 16/07/12, publicada no DOU em 17/07/12, o 

servidor fora “cedido” para o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – 
IFAL. Porém, em pesquisa realizada no SIAPE, a 

situação do servidor encontra-se registrada como 

“01- ATIVO PERMANENTE”. 

Que se oriente o setor de 
movimentação de pessoal a 

proceder a devida revisão e 

correção dos registros no SIAPE.  
 

 

015 DGP/Reit

oria 

03/06/13 16 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame dos documentos 

Constatação 1: - Que, por meio do Memorando 

035/2013 - Coordenação de Movimentação de 
Pessoal – COMOP/ DGP, foi informado que o 

Que a DGP/ COMOP promova uma 

busca criteriosa, a fim de localizar o 
processo de cessão do servidor 
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encaminhados a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 
035/2013 da Coordenação de 

Movimentação de Pessoal - 

COMOP, em atendimento as 
Solicitações de Auditoria – 

S.A. nº 004/2013. 

 

processo de cessão do servidor H.J.D.L não fora 

localizado;  
 

A realização da auditoria pertinente ao processo 

supracitado foi prejudicada em virtude do não 
atendimento ao quanto solicitado, fato que 

impediu a completude na consecução dos 

trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna. 
 

H.J.D.L. 

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. 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame do processo nº 
23.142.000510/2007-42 que 

tratou da cessão da servidora 

M.C.D.S para a Secretaria de 
Saúde do Governo do Estado 

da Bahia. 

O processo citado foi 
encaminhado a esta Unidade 

por meio Memorando nº. 

035/2013 da Coordenação de 
Movimentação de Pessoal - 

COMOP, em atendimento as 

Solicitações de Auditoria – 
S.A. nº 004/2013. 

Constatação 1: Não constam, no processo, as 

portarias de prorrogação de cessão da servidora 

para o Governo do Estado da Bahia, conforme 
exigência do parágrafo único do art. 2º do Decreto 

4.050, de 12/12/00. 

Que se proceda à prorrogação anual 

da cessão, mediante atualização da 

Portaria. 

Constatação 2: Não constam, no processo, os 

documentos encaminhados pelo cessionário, que 
atestam a frequência mensal do servidor, em 

atendimento ao art. 3º da Portaria 717/07, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

– MPOG. 

Que se exija do cessionário a 

apresentação de documento de 
frequência mensal do servidor, de 

acordo com a exigência da Portaria. 

Constatação 3: Ausência de carimbo próprio para 

numeração das páginas em algumas peças do 
processo, contrariando o item 5.2 da Portaria 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua o setor de 

movimentação de pessoal a inserir o 
carimbo próprio nas folhas dos 

processos, conforme preceitua a 

Portaria. 

Constatação 4: Inserção de documentos fora da 

ordem numérica das páginas do processo, 

contrariando o item 5.2 da Portaria Normativa 
SLTI nº. 12/2009. 

 

Que se oriente o setor de 

movimentação de pessoal para o 

correto ordenamento das páginas do 
processo. 

Constatação 5: Foram constatadas diferenças entre 

os valores constantes na ficha financeira do 
servidor e o valor ressarcido pelo cessionário. 

Que se revisem os cálculos das 

despesas do servidor, bem como o 
valor ressarcido pelo Governo do 

Estado da Bahia, regularizando se 

for o caso.  

016 DGP/Reit

oria 

03/06/13 16 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame do processo nº 
23.142.000510/2007-42 que 

tratou da cessão da servidora 

M.C.D.S para a Secretaria de 
Saúde do Governo do Estado 

da Bahia. 

O processo citado foi 
encaminhado a esta Unidade 

por meio Memorando nº. 

035/2013 da Coordenação de 
Movimentação de Pessoal - 

COMOP, em atendimento as 

Solicitações de Auditoria – 
S.A. nº 004/2013. 

Constatação 6: Não foi identificado o 

ressarcimento das despesas para a competência 

março/2013. 

Que se proceda ao ressarcimento 

das despesas do servidor referente 

ao mês de mar/2013.   

Constatação 7: De acordo com a ficha financeira, a 
servidora foi cedida com a remuneração relativa ao 

cargo de professor com dedicação exclusiva, 

contrapondo-se ao item 14 da NOTA TÉCNICA 
Nº 381/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, bem 

como os itens 52.1 e 52.2 do Parecer n. 1339 – 
3.14/2012/ ACG/CONJUR. 

Que se atente, em cessões futuras, 
quanto a necessidade de exclusão 

da gratificação de Dedicação 

Exclusiva, no caso de docentes 
cedidos para outra instância 

administrativa; 



79 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

017 DGP/Reit

oria 

03/06/13 16 

Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame do processo nº 

23.000.000386/2007-30 que 
tratou da cessão do servidor 

N.V.J para a Secretaria do 

Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte do Governo do 

Estado da Bahia- SETRE-

BA. 
O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade, 

por meio Memorando nº. 
035/2013 da Coordenação de 

Movimentação de Pessoal - 

COMOP, em atendimento as 
Solicitações de Auditoria – 

S.A. nº 004/2013. 

Constatação 1: Não constam, no processo, as 

portarias de prorrogação de cessão do servidor 
para o Governo do Estado da Bahia, conforme 

exigência do parágrafo único do art. 2º do Decreto 

4.050, de 12/12/00; 

Que se proceda à prorrogação anual 

da cessão mediante atualização da 
Portaria.  

Constatação 2: Não constam, no processo, os 

documentos encaminhados pelo cessionário, que 

atestam a frequência mensal do servidor, em 
atendimento ao art. 3º da Portaria 339/07, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

– MPOG. 

Que se exija do cessionário a 

apresentação de documento de 

frequência mensal do servidor, de 
acordo com a exigência da Portaria. 

018 PROAP 07/06/13 02 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise dos documentos 

constantes do processo nº 
23278.000241/2012-46, que 

tem como objeto a 

“aquisição de material 
esportivo” destinado à 

Reitoria. 

 O processo em questão foi 
disponibilizado a esta 

Unidade de Auditoria Interna 
em atendimento à Solicitação 

de Auditoria – S.A. nº. 

220/2012. 

Constatação 1: Há divergência dos valores 
constantes na “Aquisição de Material ou Serviço” 

(fls. 01-05) e na capa do processo em apreço, no 

primeiro documento consta o quantum de R$ 
236.726,00 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos 

e vinte e seis reais), enquanto que no segundo a 

quantia de R$ 37.787,00 (trinta e sete mil, 
setecentos e oitenta e sete reais)como valor total 

para a aquisição ora pretendida.  

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. 

Constatação 2: Não consta no documento  
intitulado “Relação do Material/Serviço”, fls. 06-

10, local e data da sua confecção, bem como 

carimbo da signatária.Inexistência esta que viola a 
disposição inserta no § 1º do art. 22 da Lei nº 

9.874/99. 

Que instrua os setores dessa Pró-
Reitoria a se atentar para inserção 

do local, da data e do carimbo dos 

signatários, a fim de promover a 
validade do ato. 

Constatação 3: Consta indevidamente no item 10 
da “Relação do Material/Serviço” (fl. 08) quantia 

total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) ao invés 

do valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 
correspondente ao cálculo: qtde.= 100 x 14,00. 

Que instrua os setores dessa Pró-
Reitoria estabelecer mecanismo de 

controle quanto aos cálculos 

elaborados, tendo em vista que os 
mesmos repercutem no valor total 

da aquisição. 

Constatação 4: No item 9 do “Enquadramento do 

Serviço ou Material” (fl. 37), o tipo de licitação 
encontra-se indicado como sendo a hipótese do 

inciso IV: “maior lance ou oferta”, contrariando o 

disposto no art. 3º do Decreto nº 3.931/2001, 
abaixo transcrito, que prevê para essa modalidade 

de licitação o “tipo menor preço”. O inciso X do 

art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, infra disposto, 

também estabelece que a licitação na modalidade 

pregão adotará, para julgamento e classificação 

das propostas, o critério de menor preço. 

Que instrua os setores dessa Pró-

Reitoria a estabelecer mecanismo 
de controle, observando o 

preenchimento do “Enquadramento 

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

licitação. 
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Constatação 5: Não constam no documento 

intitulado “Enquadramento do Serviço ou 
Material” (fl. 37) o preenchimento dos seguintes 

itens relativos à “Tramitação do Processo”:  

a)Local e data;  
b)Carimbo e assinatura dos servidores 

responsáveis; 

c)Autorização da Magnífica Reitora com 
respectiva assinatura. 

A ausência destes elementos contraria o disposto 

no § 1º do art. 22 da Lei 9.874/99. No tocante à 
falta de autorização do gestor, no caso a Magnífica 

Reitora, verifica-se afronta ao inciso III do art. 8º 

c/c inciso V do art. 30, ambos do Decreto nº 
5.450/200. 

Que instrua os setores dessa Pró-

reitoria a estabelecer mecanismo de 
controle, atentando para inserção de 

elementos necessários à validação 

do ato: local, data, carimbo e 
assinatura dos servidores, bem 

como autorização da Magnífica 

Reitora. 

Constatação 6: Há, no Edital, divergência dos 

seguintes horários: Data do Encaminhamento das 
Propostas Comerciais (fl. 38) “A Partir do dia 

22/06/2012 às 08:00 hora até o dia 10/07/2012 ás 

00:09 hora” (sic). Enquanto no item 5.1 do 
Capítulo V - Do Envio das Propostas” (fl. 42) 

indicou-se o período de “08:00h do dia 

22/06/21012 ate às 09:00 horas do dia 10/07/2012 
(HORÁRIO DE BRASILIA)”. 

Que instrua o Pregoeiro a 

estabelecer mecanismo de controle, 
observando o quanto disposto nos 

documentos, a fim evitar possíveis 

invalidações destes. 

Constatação 7: A descrição das condições para 

entrega do bem a ser adquirido constantes no 

Capítulo XII do instrumento editalício (fl. 51) está 
disposta de forma insuficiente, infringindo a 

previsão do inciso V do art. 9º do Decreto nº 

3.931/2001. 

Que instrua o Pregoeiro a 

estabelecer no edital as condições 

de entrega do objeto licitado de 
forma mais detalhada, observando 

as previsões normativas. 

Constatação 8: Há repetição ipsis litteris das 

disposições constantes no Edital, às fls. 57-58, que 

dispõe acerca do “Capítulo XXIV – Das 
Disposições Gerais”, mormente os itens 24.3 e 

24.6. 

Que instrua o Pregoeiro a 

estabelecer mecanismo de controle, 

de forma que seja evitada a 
ocorrência de equívocos e/ou 

repetições desnecessárias dos 

textos. 

     Constatação 9: Consta, indevidamente, no item 10 
do “Anexo I - Termo de Referência” (fls. 60-70), o 

valor total do material a ser adquirido, no caso 

“toca”, como R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), 
embora a quantidade indicada seja:100 e o valor 

unitário: 14,00, perfazendo o total de R$ 1.400,00 

(um mil e quatrocentos reais). 
Vale ressaltar que, o quantum supramencionado 

diverge também com a descrição do item 10 da 

“Aquisição de Material ou Serviço” inserta à fl. 
04, pois o mesmo objeto – toca- foi cotado no 

montante de R$ 1.400,00, seguindo o cálculo de 

100 X 14,00 = 1.400,00. 

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. 

Constatação 10: No Ofício nº 

30/2012/PREGOEIROS/IFBA (fl. 89), a 

numeração do processo em apreço encontra-se 
disposta de modo errôneo, ao invés de 

23278.000241/2012-46 está descrito 

23279.000241/2012-46.  
 

Que se estabeleça mecanismo de 

controle, observando o quanto 

disposto nos documentos, de modo 
a evitar erros formais. 

Constatação 11: Há imprecisão na justificativa 

obrigatória da “Aquisição de Material ou Serviço” 

(fl.05), visto que faltam a motivação e a indicação 
dos elementos técnicos que embasam a aquisição 

almejada. Esta situação viola o disposto no art. 9º, 

inciso III e § 1º do Decreto nº 5.450/2005. 
Registre-se que, a necessidade de motivação dos 

atos administrativos coaduna-se com o princípio 
da motivação consubstanciado no caput do art. 2º 

da Lei nº 9.784/99. 

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. 
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Constatação 12: Não foi obedecida a ordem 

cronológica na inserção do Memorando nº 
397/2012/PROAP/IFBA (fl. 90) e do Ofício nº 

30/2012/PREGOEIROS/IFBA (fl. 89), haja vista 

que o primeiro documento citado é datado de 
27/04/2012 (fl. 90), enquanto o segundo em 

07/05/2012 (fl. 89), encontrando-se o mais antigo 

acostado nos autos após o mais recente. 
Inobservância esta que viola a previsão contida no 

Item 5.1, alínea “a”, da Portaria Normativa SLTI 

nº. 5/2002. 

Que instrua os setores dessa Pró-

Reitoria a estabelecer mecanismo 
de controle, observando a devida 

juntada dos documentos nos autos, 

de modo a respeitar a ordem 
cronológica durante a respectiva 

inserção. 

     Constatação 13: Há divergência dos valores de 
aquisição do bem licitado constantes no 

Memorando nº 397/2012/PROAP/IFBA (fl. 90) e 

nos documentos de fls. 05, 10, 37 e 70, que 
correspondem, respectivamente, à “Aquisição de 

Material ou Serviço”, à “Relação do 

Material/Serviço”, ao “Enquadramento do Serviço 

ou Material” e ao “Termo de Referência”, sendo 

indicada no primeiro, a quantia R$ 37.787,00 

(trinta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais), 
enquanto que nos demais documentos, o montante 

de R$ 236.726,00 (duzentos e trinta e seis mil, 

setecentos e vinte e seis reais). 

Que instrua os setores dessa Pró-
Reitoria a estabelecer mecanismo 

de controle quanto aos cálculos 

elaborados, tendo em vista que os 
mesmos devem refletir no valor 

total da compra. 

Constatação 14: O Memorando Interno nº 30/2012 

(fl. 94), emitido pela Gerência de Compras da 

Reitoria, encaminha os autos à PROAP “após 
ajustes solicitados”, ressaltando ainda a 

necessidade de modificação no “Termo de 

Referência”, embora o parecer proferido pela 
Procuradoria Federal, de fls. 92-93, conste a 

inexistência da necessidade de proceder às 

retificações da minuta do Edital e seus anexos. 

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. 

Constatação 15: No Memorando Interno nº 
30/2012 (fl. 94), expedido pelo Setor de Compras, 

não consta o carimbo da signatária. 

Que instrua os setores dessa Pró-
Reitoria a estabelecer mecanismo 

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

responsável, do respectivo carimbo 

de sua identificação, contendo: 
nome, função e matricula SIAPE. 

Constatação 16: Consta divergência dos períodos 

de encaminhamento/entrega e de abertura das 

propostas dispostos no Edital (fl. 38) e no “Aviso 
de Licitação” (fl. 95).  

Insta salientar que, nos autos, não constam 

documentos que indiquem a necessidade de 
alteração das datas, tampouco as razões que 

acarretaram modificação.  

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. 

Constatação 17: Inexiste, nos autos, manifestação 
do Pregoeiro acerca dos motivos ensejadores dos 

“Aviso de Adiamento” (fls. 98 e 99), apesar da 

publicização destes no D.O.U., respectivamente, 
em 17/07/2012 e 23/07/2012. Assim, denota-se 

que o princípio da motivação dos atos 

administrativos não foi acolhido, em desacordo 
com a previsão do caput do art. 2º da Lei nº 

9.784/99. 

Que o Pregoeiro proceda à 
motivação dos atos que provoquem 

alterações nos prazos dispostos nos 

processos. 

     Constatação 18: Consta, equivocadamente, 

publicado no DOU “Aviso de Adiamento” (fls. 99) 
dentre os atos concernentes ao “Campus de 

Salvador” (sic), embora a licitação em apreço 

destinou-se à aquisição de material esportivo para 
a Reitoria. 

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. 
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Constatação 19: Houve descumprimento do prazo 

legal da decisão do Pregoeiro (fl. 100) sobre a 
impugnação formulada pela empresa H. Martins 

Comércio e Indústria Ltda. – ME (fls. 96-97), visto 

que o mesmo manifestou-se em 23/07/2012, 
enquanto que a impugnação foi datada em 

13/07/2012, violando, assim, o prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas previsto no § 1º do art. 18 do 
Decreto nº 5.450/2005. 

Que o Pregoeiro observe os prazos 

legais quando da prática de atos nos 
processos licitatórios, a fim de 

evitar possíveis prejuízos à regular 

conclusão dos autos e aos direitos 
dos administrados. 

Constatação 20: Não consta na decisão do 

Pregoeiro (fl. 100) definição da nova data para a 
consecução do certame, embora tenha sido 

acolhida a impugnação ao instrumento editalício, 

fato que contraria o disposto no § 2º do art. 18 do 
Decreto nº 5.450/2005. 

Ressalte-se que, à vista do disposto no art. 20 do 

Decreto nº 5.450/2005, abaixo transposto, a 
decisão do Pregoeiro em acatar o pedido da 

impugnação ensejaria a reabertura do prazo 

inicialmente estabelecido, visto que a alteração 
atinge a formulação das propostas.   

Nesse diapasão, verifica-se que a reabertura do 

prazo inicial do certame deveria observar o lapso 
temporal de, no mínimo, 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação das propostas, contados a partir da 

publicação do aviso, consoante se depreende do § 
4º do art. 17 do Decreto nº 5.450/2005. 

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. 

Constatação 21: Consta expirada, na “Declaração” 

relativa à empresa Azul Esportes Comercial Ltda.-

EPP (fl. 157), a validade da regularidade fiscal 
estadual/distrital, posto que a data indicada foi de 

06/06/2012,a qual encontrava-se vencida na data 

de realização da sessão pública do Pregão 
Eletrônico em apreço: 25/07/2012.   

Que o Pregoeiro observe o prazo de 

validade das declarações de 

regularidade fiscal apresentadas 
pelas empresas vencedoras do 

certame. 

     Constatação 22: Consta na declaração de 

capacidade técnica, às fls. 174-177 e 179, 
autenticação com chave digital gerada pela 

empresa Sport’s Magazine Ltda., conforme 

certidão de fls. 178, entretanto a referida 
declaração trata de materiais fornecidos pela 

empresa Renato Eufrásio Moreira Soares, que 

apresenta o mesmo CNPJ da Sport’s Magazine 
Ltda. Não havendo, nos autos, correlação clara e 

evidente entre as empresas retro mencionadas. 

Assim, não é possível concluir que a empresa 
Sport’s Magazine Ltda, vencedora dos itens 02, 

03, 04 e 06, atende às exigências habilitatórias 

dispostas no item 9.1.3 do Capítulo IX do Edital, 
bem como no art. 14, inciso II do multicitado 

Decreto. 

Que o Pregoeiro observe o 

cumprimento das exigências legais 
no que tange às condições 

habilitatórias dos licitantes. 

Constatação 23: A “Ata de Registro” pertinente à 

empresa Sport’s Magazine Ltda. encontra-se 
representada por Saulo Mardem Freitas Nazion. 

Não havendo, nos autos, atestado de capacidade 

técnica apresentada por Saulo Mardem Freitas 
Nazion, para fins de comprovação de habilitação 

da referida empresa, contrariando o § 2º do art. 27 

do Decreto. 5.450/2005. 

Que o Pregoeiro observe o 

cumprimento das exigências legais 
no que tange às condições 

habilitatórias dos licitantes. 

Constatação 24: Consta expirada a validade da 

regularidade fiscal estadual/distrital, referente à 

empresa AquaticaSlade Confecções Ltda, fl. 206. 

Que o Pregoeiro observe o prazo de 

validade das declarações de 

regularidade fiscal apresentadas 
pelas empresas vencedoras do 

certame. 

Constatação 25: Ausência, no processo, de 
aposição do carimbo com numeração e rubrica nas 

fls. subseqüentes a de nº 234, contrariando o 

disposto no Item 5.1, alínea “d”, da Portaria 
Normativa SLTI nº. 5/2002 

Que oriente os servidores dessa 
Pró-Reitoria acerca da necessidade 

e da importância de numerar e 

rubricar todas as folhas dos 
processos. 
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Constatação 26: Consta no carimbo de numeração 

das fls. 01 a 234 a rubrica do mesmo servidor, em 
desacordo com o Item 5.2 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 5/2002.     

 

Que oriente os servidores dessa 

Pró-Reitoria acerca da necessidade 
e da importância de aposição da 

numeração e rubrica nas peças do 

processo, pelos responsáveis que as 
adicionarem. 

Constatação 27: Houve inobservância à ordem 

cronológica na inserção do Termo de 

Homologação do Pregão Eletrônico e do 
Memorando nº 963/2012/PROAP/IFBA. O 

primeiro documento é datado em 21/08/2012, 
enquanto o segundo em 13/08/2012, encontrando-

se o mais antigo juntado aos autos após o mais 

recente. 
Esta situação viola a previsão contida no Item 5.1, 

alínea “a”, da Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

Que instrua os setores dessa Pró-

Reitoria a estabelecer mecanismo 

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

de modo a respeitar a ordem 
cronológica durante a respectiva 

inserção. 

     Constatação 28: A Ata de Registro de Preços da 

empresa Sport’s Magazine Ltda., vencedora do 
certame em apreço, no que tange aos itens 02, 03, 

04 e 06, constante no instrumento editalício, 

apresenta as seguintes desconformidades: 
a) Na tabela constante na Cláusula Primeira 

do referido documento não há menção do 

valor total dos bens adquiridos, contendo 
apenas quantidade e valor unitários; 

b) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 

Décima e Décima Segunda que tratam 
“Das Obrigações da Contratante”; 

c) Há duplicidade do teor da Cláusula 

Décima Primeira em seus parágrafos: 
primeiro e quinto. 

Não há indicação e assinatura das testemunhas no 

final da Ata em tela, de modo que o espaço 
reservado para tanto se encontra em branco. 

 

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. 
 

Que seja evitado a ocorrência de 

equívocos e/ou repetições 

desnecessárias dos textos. 

Que se atente para a inserção das 
assinaturas dos documentos, a fim 

de assegurar a validade dos 

mesmos. 

Constatação 29: A Ata de Registro de Preços da 

empresa AquaticaSlade Confecções Ltda., 
vencedora do certame em análise, no tocante aos 

itens 14, 15, 16 e 18, constante no Edital, 

apresenta as seguintes desconformidades: 
a) No preâmbulo da Ata de Registro consta, 

apenas, o prenome da representante da 

empresa a ser contratada “Elaine 
Cristina”, faltando o sobrenome da 

mesma, para devida qualificação da parte 

contratada; 
b) Na tabela constante na Cláusula Primeira 

do aludido documento não há menção do 

valor total dos bens adquiridos, contendo 
somente quantidade e valor unitários;  

c) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 

Décima e Décima Segunda que tratam 
“Das Obrigações da Contratante”; 

d) Há duplicidade do teor da Cláusula 

Décima Primeira em seus parágrafos: 
primeiro e quinto; 

Não há indicação e assinatura das testemunhas no 

final da Ata em tela, de modo que o espaço 

reservado para tanto se encontra em branco. 

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. 

Que se atente aos cálculos 

elaborados, de forma que os 

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

certifique que o montante licitado é 

compatível com o quantum previsto 
no Edital. 

Que seja evitado a ocorrência de 

equívocos e/ou repetições 

desnecessárias dos textos. 

Que se atente para a inserção das 
assinaturas dos documentos, a fim 

de assegurar a validade dos 

mesmos. 

     Constatação 30: A Ata de Registro de Preços da 

empresa Master Papelaria e Materiais de Limpeza 

Ltda. ME, vencedora do certame em comento, no 
que pertine ao item 12, contido no instrumento 

editalício, demonstra as seguintes 
desconformidades: 

a) Na tabela constante na Cláusula Primeira 

do citado documento não há menção do 
valor total dos bens adquiridos, contendo 

apenas quantidade e valor unitários; 

b) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 

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. 

Que seja evitado a ocorrência de 
equívocos e/ou repetições 

desnecessárias dos textos. 
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Décima e Décima Segunda que tratam 

“Das Obrigações da Contratante”; 
c) Há duplicidade do teor da Cláusula 

Décima Primeira em seus parágrafos: 

primeiro e quinto; 
d) Não há indicação e assinatura das 

testemunhas no final da Ata em tela, de 

modo que o espaço reservado para tanto 
se encontra em branco; 

e) Não consta assinatura da Reitora 

aprovando a Ata de Registro. 

Que se atente para a inserção das 

assinaturas dos documentos, a fim 
de assegurar a validade dos 

mesmos. 

Constatação 31: A Ata de Registro de Preços da 

empresa Azul Esportes Comercial Ltda.-EPP., 

vencedora do certame em tela, no que atine ao 
item 01, previsto no instrumento convocatório, 

apresenta as seguintes desconformidades: 

a) Na tabela constante na Cláusula Primeira 
do citado documento não há menção do 

valor total dos bens adquiridos, contendo 

apenas quantidade e valor unitários; 
b) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 

Décima e Décima Segunda que tratam 

“Das Obrigações da Contratante”; 
c) Há duplicidade do teor da Cláusula 

Décima Primeira em seus parágrafos: 

primeiro e quinto; 
Embora conste espaço para aposição de assinatura 

de 02 (duas)testemunhas, há apenas a chancela de 

uma testemunha. 

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. 

Que seja evitado a ocorrência de 

equívocos e/ou repetições 
desnecessárias dos textos. 

Que se atente para a inserção das 

assinaturas dos documentos, a fim 
de assegurar a validade dos 

mesmos. 

     Constatação 32: A Ata de Registro de Preços da 
empresa Capital do Esporte Comércio do Material 

Esportivo Ltda., vencedora do certame em apreço, 

no que concerne aos itens 11 e 17, estabelecidos 
no Edital, demonstra as seguintes 

desconformidades: 

a) Na tabela constante na Cláusula Primeira 
do citado documento não há menção do 

valor total dos bens adquiridos, contendo 

apenas quantidade e valor unitários; 
b) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 

Décima e Décima Segunda que tratam 

“Das Obrigações da Contratante”; 
c) Há duplicidade do teor da Cláusula 

Décima Primeira em seus parágrafos: 

primeiro e quinto; 
Embora conste espaço para aposição de assinatura 

de 02 (duas)testemunhas, há apenas a chancela de 

uma testemunha. 

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. 

Que seja evitado a ocorrência de 

equívocos e/ou repetições 
desnecessárias dos textos. 

Que se atente para a inserção das 

assinaturas dos documentos, a fim 

de assegurar a validade dos 
mesmos. 

Constatação 33: A Ata de Registro de Preços da 

empresa Eduki Comércio de Produtos 

Equipamentos e Serviços Ltda.-ME, vencedora do 
certame em tela, no tocante aos itens 05 e 19, 

constantes no instrumentoeditalício, apresenta as 

seguintes desconformidades: 
a) Na tabela constante na Cláusula Primeira 

do citado documento não há menção do 

valor total dos bens adquiridos, contendo 
apenas quantidade e valor unitários; 

b) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 

Décima e Décima Segunda que tratam 
“Das Obrigações da Contratante”; 

c) Há duplicidade do teor da Cláusula 

Décima Primeira em seus parágrafos: 
primeiro e quinto; 

 Não há indicação e assinatura das testemunhas no 

final da Ata em questão, de modo que o espaço 
reservado para tanto se encontra em branco. 

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. 

Que seja evitado a ocorrência de 

equívocos e/ou repetições 

desnecessárias dos textos. 

Que se atente para a inserção das 

assinaturas dos documentos, a fim 
de assegurar a validade dos 

mesmos. 

     Constatação 34: A Ata de Registro de Preços da 

empresa Nadia Correia de Almeida-ME, 

vencedora do certame em apreço, no que pertine 
aos itens 07, 08, 09 e 10, contidos no instrumento 

Que se atente à assinatura das Atas 

de Registro, solicitando da empresa 

vencedora do certame a devida 
assinatura do representante legal 
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convocatório, demonstra as seguintes 

desconformidades: 

a) No preâmbulo da Ata de Registro consta 
como representante da empresa a ser 

contratada Geizer Ferreira Leite, apesar 

de o documento ter sido assinado por 
Nadia Correia de Almeida; 

b) Na tabela constante na Cláusula Primeira 

do citado documento não há menção do 
valor total dos bens adquiridos, contendo 

apenas quantidade e valor unitários; 
c) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 

Décima e Décima Segunda que tratam 

“Das Obrigações da Contratante”; 
d) Há duplicidade do teor da Cláusula 

Décima Primeira em seus parágrafos: 

primeiro e quinto; 
 Não há indicação e assinatura das testemunhas no 

final da Ata em questão, de modo que o espaço 

reservado para tanto se encontra em branco. 

constante no respectivo contrato 

social. 

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. 

Que seja evitado a ocorrência de 

equívocos e/ou repetições 

desnecessárias dos textos. 

Que se atente para a inserção das 
assinaturas dos documentos, a fim 

de assegurar a validade dos 

mesmos. 

Constatação 35: Não há, nos autos, Ata de 
Registro de Preços concernente ao bem licitado no 

item 13, embora conste no Termo de 

Homologação do Pregão Eletrônico que o referido 
bem foi adjudicado e homologado para Fabiana 

Lima Costa.      

É importante frisar que, conforme estabelecido no 
art. 10 do Decreto nº 3.931/2001, infra transcrito, 

os interessados deverão ser convocados, após a 

homologação, para assinatura da Ata de Registro. 

Que o Pregoeiro observe as 
determinações legais, fazendo 

constar no processo documentos 

imprescindíveis para regular 
tramitação do certame licitatório. 

19 Comissão 
de Ética 

08/07/13 21 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise dos documentos 

constantes no Processo nº 
23279.001191/2011-23, que 

trata de denúncia apresentada 
em face do servidor E.C.S. 

O processo em questão foi 

disponibilizado a esta 
Unidade de Auditoria Interna 

em atendimento à Solicitação 

de Auditoria – S.A. nº. 
010/2013.  

Constatação 1: Houve inobservância à ordem 
cronológica na inserção do “Acordo de Conduta 

Pessoal e Profissional”, às fls. 35-36, e da 

solicitação da investigada, à fl. 34. O primeiro 
documento é datado de 05/06/2012, enquanto o 

segundo de 22/06/2012, encontrando-se o mais 
antigo juntado aos autos após o mais recente. 

Esta situação viola a previsão contida no Item 5.1, 

alínea “a”, da Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

 Que essa Comissão estabeleça 
mecanismo de controle, observando 

a devida juntada dos documentos 

nos autos, de modo a respeitar a 
ordem cronológica durante a 

respectiva inserção. 
 

Constatação 2: Não houve aposição de carimbo 
dos signatários nos documentos insertos às fls. 32, 

34, 36, 38, 40, 43, 44 e 45. 

 

Que essa Comissão estabeleça 
mecanismo de controle, atentando 

para a inserção, junto à assinatura 

do responsável, do respectivo 
carimbo de sua identificação, 

contendo: nome, função e matricula 

SIAPE. 

Constatação 3: Apesar de constar na Ata, de fls. 

33, expedida em 05/06/2012, que a denunciada 

solicitou o prazo de 08 dias para decidir se optaria 
pelo Acordo de Conduta Pessoal e Profissional – 

ACPP, o referido Acordo foi lavrado em 

05/06/2012, mesma data em que consta o pedido 
de prazo para a aludida decisão de anuência ou não 

da proposta do ACPP.  

Não obstante, verifica-se ainda que à fl. 34, há 
novo pedido da denunciada, o qual requer a 

dilação do supracitado prazo de aquiescência, 

tendo sido datado de 22/06/2012, em divergência 

com a data contida na supramencionada Ata, 

assinada pela investigada. 

Que se observe as datas dispostas 

nos documentos confeccionados por 

esta Comissão, a fim de evitar 
possíveis invalidações destes. 

Constatação 4: Não há, nos autos, Ata expedida 

pela Comissão que relate a ocorrência de reunião 
no dia 21/06/2012, embora conste no Memorando 

nº 040/2012, às fls. 38, solicitação da denunciada 
de cumprimento do quanto ajustado em reunião 

realizada na mencionada data. 

Que essa Comissão atente para o 

registro de informações acerca dos 
atos praticados junto às partes 

envolvidas no processo. 

Constatação 5: Há divergência de prazos 

dispostos na Ata, à fl. 41, e no Memorando nº 11 – 
Comissão de Ética, à fl. 43, pois neste último 

consta que o prazo de encaminhamento de 

Que se observe as datas dispostas 

nos documentos confeccionados por 
esta Comissão, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 



86 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

relatório bimestral a ser apresentado pelo servidor, 

ora tutor, expirou em 09/11/2012. Tendo em 
vistaque o “Acordo de Conduta Pessoal e 

Profissional – ACPP” teve início em 03/09/2012 (a 

partir da data de sua assinatura), a finalização do 
primeiro relatório bimestral ocorreria em 

03/11/2012. 

Constatação 6: Há divergência de prazos com o 

período aposto no “Relatório do Tutor de ACPP”, 
à fl. 44, que traz como termo inicial do relatório o 

dia 03/09/2012, em sendo bimestral,o mesmo 
findaria em 03/11/2012 e não em 09/11/2012, 

como consta no supracitado Memorando. 

Que se observe as datas dispostas 

nos documentos confeccionados por 
esta Comissão, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 

Constatação 7: Embora conste na Ata à fl. 41 que 

o tutor, pelo período de 06 (seis) meses, emitirá 
relatório bimestral à Comissão de Ética, o período 

inserto no “Relatório do Tutor de ACPP”, à fl. 44, 

relativo à supervisão da conduta da 

compromissária do ACPP foi “de 03/09/2012 a 

04/12/2012”, perfazendo um total de 03 (três) 

meses, ao invés de 02 (dois) meses. 

Que se observe as datas dispostas 

nos documentos confeccionados por 
esta Comissão, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 

  Constatação 8: O “Relatóriodo Tutor de ACPP”,  
à fl. 44, foi datado em 03/12/2012, todavia o 

período de observação da conduta da 

compromissária indicado apresenta como termo 
final o dia 04/12/2012, data posterior à expedição 

do documento em tela. 

Que se observe as datas dispostas 
nos documentos confeccionados e 

insertos nos autos, a fim de evitar 

possíveis invalidações destes. 

020 DGP/Reit
oria 

07/08/13 17 
 

O processo citado foi 
encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 

53/2013/DGP/DEQUAV da 
Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 

COAP, em atendimento à 
Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 014/2013. 

Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame do processo nº 

23142007792/06 que tratou 
da Concessão de Abono de 

Permanência do servidor 

A.J.J. 
 

 

 
 

 

 

Constatação 1: processo não possui capa, 
contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto à 
necessidade de se colocar capa nos 

processos. 

Constatação 2: o número de registro de protocolo 
do processo, constante no Formulário “TERMO 

DE OPÇÃO ISENÇÃO PSS”, difere do número 

de processo disposto no “MAPA DE 

CONTRIBUIÇÃO”. 

Que se instrua a COAP quanto a 
necessidade de se observar a 

numeração dos processos, de modo 

que um único registro de protocolo 

conste devidamente nas peças que 

compõem os autos. 

Constatação 3: não foi localizado, no processo, 
documento ou registro da regularidade da 

freqüência do servidor, embora o tempo de efetivo 

exercício se constitua num dos requisitos para a 
concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros 
processos, documento ou registro 

da regularidade de frequência do 

servidor. 

Constatação 4: ausência de documento ou registro, 

nos autos, de que o servidor responde ou não a 
processo administrativo disciplinar/inquérito 

administrativo, consoante previsão do art. 172 da 

Lei nº 8.112/90. 

Que a COAP registre, em futuros 

processos, a informação de que o 
servidor responde ou não a processo 

administrativo disciplinar/inquérito 

administrativo. 

Constatação 5: não foi localizada, no processo, a 

autorização do servidor para o uso ou não da 

licença prêmio na contagem do tempo de serviço, 
para fins de aposentadoria e, consequentemente, 

de abono de permanência, à vista do estabelecido 

no art. 7º da Lei nº 9.527/97, bem como na 
Decisão nº 998/2001-Plenário, proferida pelo 

Tribunal de Contas da União. 

Que se instrua a COAP a incluir, 

em futuros processos, a autorização 

de utilização ou não da licença 
prêmio, quando necessário, para 

contagem do tempo de serviço. 

Constatação 6: ausência de carimbo próprio para 
numeração das folhas do processo, contrariando a 

alínea “d” do subitem 5.1 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da Portaria 
Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o 
carimbo próprio nas folhas dos 

processos, conforme preceituam as 

Portarias.  

Constatação 7: despacho proferido pela 

Coordenação de Legislação e Normas – COLEN 

sem indicar o artigo, parágrafo, alínea ou inciso da 
regra de transição (EC 41/2003). 

Registre-se que, a necessidade de motivação dos 

atos administrativos coaduna-se com o princípio 
da motivação consubstanciado no caput do art. 2º 

Que se oriente a COLEN, na 

instrução do processo, a 

fundamentar legalmente o despacho 
a fim de conferir ao mesmo os 

pressupostos jurídicos que 

ensejaram o direito à concessão do 
abono de permanência. 
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

da Lei nº 9.784/99. 

Constatação 8: não foi localizada, no processo, a 

Portaria de concessão do Abono de Permanência, 
não constando, portanto,  documento de 

divulgação  oficial do referido ato, conforme o 

previsto no inciso V do parágrafo único, do art. 2º 
da lei 9.784/1999. 

Que se instrua a COAP a incluir, 

em futuros processos, os atos 
administrativos pertinentes.     

Constatação 9: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 
que comprove o tempo em outros regimes 

previdenciários, conforme informam os arts. 1º e 

3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

Que se inclua, em processos 

futuros, cópia da Certidão de 
Tempo de Contribuição – CTC do 

servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver. 

021 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

DGP/Reit

oria 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

07/08/13 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

17 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame do processo nº 
23.142.006.706-06 que tratou 

da Concessão de Abono de 

Permanência do servidor 
E.G.S. 

 

O processo citado foi 
encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 
53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 
COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 014/2013. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Constatação 1: processo não possui capa, 

contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto a 

necessidade de se colocar capa nos 

processos. 

Constatação 2: ausência de carimbo próprio para 

numeração das folhas do processo, contrariando a 

alínea “d” do subitem 5.1 da Portaria Normativa 
SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da Portaria 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o 

carimbo próprio nas folhas dos 

processos, conforme preceituam as 
Portarias. 

Constatação 3: não foi localizado, no processo, 

documento ou registro da regularidade da 
freqüência do servidor, embora o tempo de efetivo 

exercício se constitua num dos requisitos para a 
concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros 

processos, documento ou registro 
da regularidade de frequência do 

servidor. 

Constatação 4: ausência de documento ou registro, 

nos autos, de que o servidor responde ou não a 
processo administrativo disciplinar/inquérito 

administrativo, consoante previsão do art. 172 da 

Lei nº 8.112/90. 

Que a COAP registre, em futuros 

processos, a informação de que o 
servidor responde ou não a processo 

administrativo disciplinar/inquérito 

administrativo. 

Constatação 5: não foi localizada, no processo, a 

autorização do servidor para o uso ou não da 

licença prêmio na contagem do tempo de serviço, 
para fins de aposentadoria e, consequentemente, 

de abono de permanência, à vista do estabelecido 

no art. 7º da Lei nº 9.527/97, bem como na 
Decisão nº 998/2001-Plenário, proferida pelo 

Tribunal de Contas da União. 

Que se instrua a COAP a incluir, 

em futuros processos, a autorização 

de utilização ou não da licença 
prêmio, quando necessário, para 

contagem do tempo de serviço. 

Constatação 6: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 
que comprove o tempo em outros regimes 

previdenciários, conforme preceituam os art. 1º e 

3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 
Social- MPS. 

Que se inclua, em processos 

futuros, cópia da Certidão de 
Tempo de Contribuição – CTC do 

servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver. 

Constatação 7: não foi localizada, no processo, a 

Portaria de concessão do Abono de Permanência, 
não constando, portanto,  documento de 

divulgação  oficial do referido ato, conforme 

previsto no inciso V do parágrafo único, do art. 2º 
da lei 9.784/1999. 

Que se instrua a COAP a incluir, 

em futuros processos, os atos 
administrativos pertinentes.     

 

022 

 

DGP/Reit

oria 
 

07/08/13 

 
 

17 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame do processo nº 

23.142.007.079-06 que tratou 

da Concessão de Abono de 
Permanência da servidora 

J.F.H.C. 

O processo citado foi 
encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 

53/2013/DGP/DEQUAV da 
Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 

Constatação 1: processo não possui capa, 

contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 
da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto à 

necessidade de se colocar capa nos 
processos. 

Constatação 2: não foi localizado, no processo, 
documento ou registro da regularidade da 

frequência do servidor, embora o tempo de efetivo 

exercício se constitua num dos requisitos para a 
concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros 
processos, documento ou registro 

da regularidade de frequência do 

servidor. 

Constatação 3: ausência de carimbo próprio para 

numeração das folhas do processo, contrariando a 
alínea “d” do subitem 5.1 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da Portaria 

Que se instrua a COAP a inserir o 

carimbo próprio nas folhas dos 
processos, conforme preceituam as 

Portarias. 
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Nº  
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Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 
S.A. nº 014/2013. 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Constatação 4: não foi localizada, no processo, 
cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 

que comprove o tempo em outros regimes 

previdenciários, conforme preceituam os arts. 1º e 
3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

Que se inclua, em processos 
futuros, cópia da Certidão de 

Tempo de Contribuição – CTC do 

servidor em outros regimes 
previdenciários, quando houver. 

Constatação 5: não foi localizada, no processo, a 
Portaria de concessão do Abono de Permanência, 

não constando, portanto,  documento de 

divulgação  oficial do referido ato, conforme 
previsto no inciso V do parágrafo único, do art. 2º 

da lei 9.784/1999. 

Que se instrua a COAP a incluir, 
em futuros processos, os atos 

administrativos pertinentes.     

023 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

DGP/Reit

oria 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

07/08/13 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

17 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame do processo nº 

23.142.000.114-5/2005 que 

tratou da Concessão de 
Abono de Permanência do 

servidor J.S.S. 

 
O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 
53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 
Aposentadoria e Pensão – 

COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 
S.A. nº 14/2013. 

 

Constatação 1: processo não possui capa, 

contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto à 

necessidade de se colocar capa nos 

processos. 

Constatação 2: ausência de carimbo próprio para 

numeração das folhas do processo, infringindo a 
alínea “d” do subitem 5.1 da Portaria Normativa 

SLTI nº. 05/2002 e o subitem 5.2 da Portaria 

Normativa SLTI nº. 12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o 

carimbo próprio nas folhas dos 
processos, conforme preceituam as 

Portarias.  

Constatação 3: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição CTC 

que comprove o tempo em outros regimes 
previdenciários, conforme preceituam os arts. 1º e 

3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

Que se inclua, em processos 

futuros, cópia da Certidão de 

Tempo de Contribuição – CTC do 
servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver. 

Constatação 4: não foi localizado, no processo, 

documento ou registro da regularidade da 

freqüência do servidor, embora o tempo de efetivo 
exercício se constitua um dos requisitos para a 

concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros 

processos, documento ou registro 

da regularidade de frequência do 
servidor. 

Constatação 5: não foi localizada, no processo, a 
autorização do servidor para o uso ou não da 

licença prêmio na contagem do tempo de serviço, 

para fins de aposentadoria e, consequentemente, 
de abono de permanência, à vista do estabelecido 

no art. 7º da Lei nº 9.527/97, bem como na 

Decisão nº 998/2001-Plenário, proferida pelo 
Tribunal de Contas da União. 

Que se instrua a COAP a incluir, 
em futuros processos, a autorização 

de utilização ou não da licença 

prêmio, quando necessário, para 
contagem do tempo de serviço. 

Constatação 6: não foi localizada, no processo, a 

Portaria de concessão do Abono de Permanência, 
não constando, portanto,  documento de 

divulgação  oficial do referido ato, conforme 

previsto no inciso V do parágrafo único, do art. 2º 
da lei 9.784/1999. 

Que se instrua a COAP a incluir, 

em futuros processos, os atos 
administrativos pertinentes. 

024 DGP/Reit

oria 

 

07/08/13 

 

17 

 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame do processo nº 

23.279.000.866/2011-17 que 

tratou da Concessão de 
Abono de Permanência da 

servidor M.C.R. 

 
O processo citado foi 

encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 
53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 

Constatação 1: processo não possui capa, 

contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

 

Que se instrua a COAP quanto a 

necessidade de se colocar capa nos 

processos. 

Constatação 2: ausência de carimbo próprio para 
numeração das páginas insertas após a fl. n. 07 do 

processo, contrariando a alínea “d” do subitem 5.1 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 e o 
subitem 5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 

12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o 
carimbo próprio nas folhas dos 

processos, conforme preceituam as 

Portarias. 
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Nº  
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Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

Aposentadoria e Pensão – 

COAP, em atendimento à 
Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 14/2013. 

 
 

Constatação 3: não foi localizada, no processo, 

cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 
que comprove o tempo em outros regimes 

previdenciários, conforme preceituam os arts. 1º e 

3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 
Social- MPS. 

 

Que se inclua, em processos 
futuros, cópia da Certidão de 

Tempo de Contribuição – CTC do 

servidor em outros regimes 
previdenciários, quando houver. 

 

 

025 
 

DGP/Reit
oria 

 
 

 

 

07/08/13 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

17 
 

 
 

 

Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir do 

exame do processo nº 
23.142.010.101-2008 que 

tratou da Concessão de 

Abono de Permanência da 
servidora N.F.O. 

 

O processo citado foi 
encaminhado a esta Unidade 

por meio do Memorando nº. 

53/2013/DGP/DEQUAV da 
Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 

COAP, em atendimento à 
Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 1/2013. 

 
 

Constatação 1: processo não possui capa, 
contrariando as alíneas “a”, “b” e “f”, do item 5.1, 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002. 

Que se instrua a COAP quanto a 
necessidade de se colocar capa nos 

processos. 

Constatação 2: não foi localizado, no processo, 

documento ou registro da regularidade da 
frequência do servidor, embora o tempo de efetivo 

exercício se constitua num dos requisitos para a 

concessão da aposentadoria, conforme o § 5º do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Que a COAP insira, em futuros 

processos, documento ou registro 
da regularidade de frequência do 

servidor. 

Constatação 3: ausência de carimbo próprio para 

numeração das páginas insertas após a fl.07 do 
processo, contrariando a alínea “d” do subitem 5.1 

da Portaria Normativa SLTI nº. 05/2002 e o 

subitem 5.2 da Portaria Normativa SLTI nº. 
12/2009. 

Que se instrua a COAP a inserir o 

carimbo próprio nas folhas dos 
processos, conforme preceituam as 

Portarias. 

Constatação 4: não foi localizada, no processo, 
cópia de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 

que comprove o tempo em outros regimes 
previdenciários, conforme preceituam os art. 1º e 

3º da Portaria n. 154 do Ministério da Previdência 

Social- MPS. 

Que se inclua, em processos 
futuros, cópia da Certidão de 

Tempo de Contribuição – CTC do 
servidor em outros regimes 

previdenciários, quando houver. 

026 DGP/Reit
oria 

 

07/08/13 
 

17 
 

Os trabalhos de Auditoria 
não foram realizados no 

processo do servidor T.S.G, 

porquanto o servidor se 
encontra redistribuído para 

outro órgão. 

 
A impossibilidade de envio 

do processo foi registrada 

por meio do Memorando nº. 
53/2013/DGP/DEQUAV da 

Coordenação de 

Aposentadoria e Pensão – 
COAP, em atendimento à 

Solicitação de Auditoria – 

S.A. nº 14/2013. 

Constatação 1: A partir da pesquisa realizada no 
SIAPE (função CDCOSERABP), verificou-se que 

o servidor, embora tenha sido redistribuído para 

outro órgão, consta registrado na listagem de 
servidores com abono de permanência no 

“MÊS/ANO: MAI2013”, “ÓRGÃO: 26427 – 

IFBA”, “UPAG:0002 - REITORIA”. 

Que seja verificado, junto a 
instância responsável, a devida 

revisão e correção dos registros no 

SIAPE.  
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027 Reitoria 27/09/13 - Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados em 
atendimento à solicitação da 

Procuradoria Federal junto 

ao IFBA, a qual rogou pelo 
exame dos documentos 

constantes do Processo nº 

23.278.000623/2013-51, que 
trata do pedido de 

restauração do equilíbrio 

econômico financeiro do 
contrato nº 006/2009, datado 

e assinado em 21/07/2009, 

celebrado entre o Instituto 
Federal da Bahia-IFBA e a 

empresa BSM Construtora 

Ltda., cujo objeto é a 
contratação de serviços de 

empresa de engenharia para 

execução da obra destinada à 
construção do campus de 

ensino: Feira de Santana da 

Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica 

do IF-Bahia, no valor de R$ 

4.471.475,98 (quatro 
milhões, quatrocentos e 

setenta e um mil, 

quatrocentos e setenta e 
cinco reais e noventa e oito 

centavos), com vigência de 

250 (duzentos e cinqüenta) 
dias, contados a partir da sua 

assinatura, admitida a 

prorrogação, nos termos da 
lei, mediante termo aditivo.  

 

Constatação 01: Não consta, no edital, a 

possibilidade de qualquer cidadão impugná-lo por 
irregularidade apresentada, consoante preceitua o 

art. 41, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993. 

Constatação 02: Não constam, no edital, o 
prazo e condições para assinatura do contrato, 

conforme dita o art. 40, inciso II, e art. 64 da Lei 

nº. 8.666/1993. 
Constatação 03: Não constam, no 

instrumento editalício, as instruções e normas 

relativas a eventuais recursos, de acordo com os 
arts. 40, inciso XV e 109 da Lei nº. 8.666/1993. 

Constatação 04: Não foram inseridos, no 

edital, documentos habilitatórios exigidos para 
habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômico- 

financeira, e regularidade fiscal e trabalhista, 
consoante dispõe, respectivamente, os arts. 28, 29, 

30 e 31 da Lei nº. 8.666/1993. 

Constatação 05: Não foi inserido, no 
instrumento editalício, a exigência de 

cumprimento da proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, conforme art. 27, inciso V, da Lei nº. 
8.666/1993. 

Constatação 06: Foi indevidamente exigido, no 

edital, o cadastramento prévio no Sistema 
Integrado de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF) como condição para 

participação da licitação, contrariando a Súmula 
TCU nº. 274/2012. 

Constatação 07: No que concerne ao pleito de 

acréscimo de despesas diretas e indiretas, extrai-se 
que a empresa contratada, ora requerente, alega 

“aumento de suas Despesas Diretas e Indiretas, em 
face das circunstâncias relatadas”, fl. 16, bem 

como a necessidade de redimensionamento do 

Benefício (Bonificação) e Despesas Indireto-BDI 
“mediante o alongamento do prazo de execução, o 

custo indireto representado pela manutenção do 

canteiro”, fl. 17. 
Nesse contexto, denota-se que a solicitante, à fl. 

16, se reporta equivocadamente aos Anexos 9 e 

10, ao invés dos Anexos 9 e 11, porquanto o 
Anexo 10 trata da impontualidade do pagamento e 

o Anexo 11 refere-se à correção de valores da 

administração local e central. 
De acordo com art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei 

nº. 8.666/1993, é permitida a modificação do valor 

contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto. No entanto, 

no caso sub examine, cabem algumas ressalvas: 

a) Havendo modificação quantitativa do 
objeto licitado, no que tange às despesas diretas, a 

apuração do valor devido corresponderá aos 

valores dos itens alterados, conforme estabelecido 

na Proposta Comercial da contratada. No que se 

refere às despesas indiretas, deverá ser aplicado 

sobre as despesas diretas apuradas, o percentual do 
BDI proposto pela contratada na retrocitada 

proposta. Desta forma, em caso de eventual 

alteração do objeto do contrato, o valor a pagar 
contemplará tanto as despesas diretas quanto as 

indiretas, não se admitindo, portanto, em 

redimensionamento do BDI. 
b) Na prorrogação do prazo de vigência da 

execução da obra, as despesas administrativas 

locais devem se estender ao longo do acréscimo do 

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. 
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prazo, tendo em vista que são despesas que 

buscam atender necessidades 
da obra com pessoal técnico, administrativo e de 

apoio.  

Assim, deve-se considerar o valor relacionado a 
este item (Despesas Administrativas Locais) 

constante na proposta apresentada pela empresa 

contratada e não na memória de cálculo constante 
da planilha intitulada “Valor de Correção da 

Administração Local”, às fls. 70/71 – Anexo 11. 

c) Observa-se, ainda, no Anexo 11, que a 
contratada inseriu memória de cálculo em planilha 

intitulado “Valor de Correção da Administração 

Central”, à fl. 72. Entretanto, considerando que a 
Administração Central é uma despesa indireta, esta 

não é item integrante da Proposta de Preços 

(despesas diretas), e sim, da composição do BDI. 
Tal fato pode ser comprovado por meio da 

Declaração relativa à composição do BDI, datada 

em 26/06/2009, fl. s/nº, apresentada pela 
contratada. 

De acordo com o que foi dito anteriormente, os 

valores devidos das Despesas Indiretas serão 
calculados mediante aplicação do percentual do 

BDI sobre as Despesas Diretas. 

É oportuno destacar que o percentual da 
“Administração Central” utilizada pela empresa na 

formação do BDI, se aproxima ao máximo 

sugerido pelo Tribunal de Contas da União-TCU, 
por meio da Súmula 253/2010, a qual prevê que o 

percentual máximo sugerido para o item 

“Administração Central” é 8,03% (oito vírgula 
zero três por cento), e a empresa contratada cotou 

em 8% (oito por cento). 

Nota-se também, que a soma dos valores 
apresentados nas planilhas intituladas “Valor de 

Correção da Administração Local” e “Valor de 
Correção da Administração Central”, às fls. 71-72 

(Anexo 11) totaliza R$ 3.396.681,65 (três milhões, 

trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta 
e um reais e sessenta e cinco centavos) divergente 

do valor solicitado à fl. 33, que é de R$ 

4.059.094,99 (quatro milhões, cinqüenta e nove 
mil, noventa e quatro reais e noventa e nove 

centavos). 

Em que pese todo o solicitado pela empresa, 
alegando caso fortuito, força maior, demora para 

liberação do objeto, alteração do projeto e 

acréscimo de novos itens de serviço, destacamos a 
existência dos seguintes Termos Aditivos:  

1º Termo Aditivo de Acréscimo de Contrato; 

2º Termo Aditivo de Acréscimo de Contrato; 
1º Termo Aditivo Prorrogação de Vigência do 

Contrato; 

2º Termo Aditivo Prorrogação de Vigência do 
Contrato; 

3º Termo Aditivo Prorrogação de Vigência do 

Contrato (número indevidamente repetido). 

Considerando a existência dos supracitados 

Termos Aditivos, e diante de todas as alegações 

apresentadas pela contratada, deve-se verificar se 
as despesas reivindicadas já foram contempladas 

pelos mencionados acréscimos financeiros. Vale 

também destacar que, de acordo com art. 65 da Lei 
nº. 8.666/1993 e a cláusula 5ª do Contrato, o limite 

de acréscimo permitido já foi atingido (25%). 

Nesse aspecto, ressalta-se equívoco da 
interpretação da lei por parte da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura - 

PRODIN, pois, conforme entendimento do TCU 
constante nos Acórdãos TCU nº. 749/2009-P e nº. 

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. 
 

Que os servidores dos setores 

envolvidos na tramitação dos autos 
sejam instruídos a não proceder à 

numeração de páginas no verso 

destas.  
 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Que instrua os servidores 
envolvidos na confecção dos atos a 

se atentar para aposição do carimbo 

dos signatários. 
 

Que se atente para a inserção das 
assinaturas dos documentos, a fim 

de assegurar a validade dos mesmos 



92 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

1733/2009-P, abaixo transcritos, o percentual 

máximo permitido para acréscimos deve ser 
aplicado por item, e não sobre o valor total do 

contrato. Considerando que foram utilizados 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, 
seguindo a interpretação da lei, seria necessário o 

acréscimo em todos os itens integrantes da 

proposta da empresa contratada. 

Acórdão TCU nº. 1733/2009 - Plenário 

Os limites mencionados nos §§ 1º e 2º do art. 65 

da Lei nº 8.666/1993 devem ser verificados, 
separadamente, tanto nos acréscimos quanto nas 

supressões de itens ao contrato, e não pelo 

cômputo final que tais alterações (acréscimos 
menos decréscimos) possam provocar na equação 

financeira do contrato. 

Acórdão TCU nº. 749/2010-Plenário 
Determinar ao Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes que, em futuras 

contratações, para efeito de observância dos 
limites de alterações contratuais previstos no art. 

65 da Lei nº 8.666/1993, passe a considerar as 

reduções ou supressões de quantitativos de forma 
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o 

conjunto de acréscimos devem ser sempre 

calculados sobre o valor original do contrato, 
aplicando-se a cada um desses conjuntos, 

individualmente e sem nenhum tipo de 

compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no dispositivo legal. 

Vale salientar que há, no processo em comento, 

dois aditamentos intitulados de “Terceiro Termo 
Aditivo de Prorrogação da Vigência do Contrato 

nº 006/2009”, conforme descrito abaixo:  

Terceiro Termo Aditivo datado de 24/11/2010, 
constando como objeto “prorrogação por mais 

um período de 410 (quatrocentos e dez) dias de 

vigência do contrato nº 006/2009, decorrente da 

Concorrência nº 02/2009, com inicio em 

24/11/2010 e término em 08/01/2012 e também, 
sendo o prazo de execução da conclusão da obra 

prorrogado por mais 350 dias”.  

Terceiro Termo Aditivo datado de 25/11/2010, 
constando como objeto “prorrogação por mais 

um período de 60 (sessenta) dias de vigência do 

contrato Nº 006/2009, decorrente da 
Concorrência nº 02/2009, com inicio em 

25/11/2010 e também, sendo o prazo de execução 

da conclusão da obra prorrogado por mais 60 
dias”. 

Constatação 08: No que concerne ao pedido de 

reajuste de preços do contrato em tela constante à 
fl. 28, observa-se que, segundo a Cláusula Quarta 

do Contrato nº 006/2009, “o preço contratado será 

fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas 
necessárias à sua perfeita e completa realização”, 

de acordo com os valores especificados na 

Proposta apresentada.  

Ademais, houve a realização do Primeiro e 

Segundo Termos Aditivos de acréscimo do 

contrato nos valores de R$ 1.086.681,40 (um 
milhão, oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um 

reais e quarenta centavos) e R$ 31.408,69 (trinta e 

um mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e nove 
centavos), respectivamente, totalizando o valor de 

R$ R$ 1.118.090,09 (um milhão, cento e dezoito 

mil, noventa reais e nove centavos). 
Constatação 09: No que tange à impontualidade 

de pagamento das faturas, diante das informações 

constantes no Memorando nº 02/2013, à fl. 166, 
verifica-se que a empresa contratada faz jus à 
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atualização dos valores devidos decorrentes de 

juros e multa por atraso no pagamento, devendo, 
portanto, o IFBA proceder ao pagamento de juros 

e multa, conforme previsão do art. 55 da Lei nº 

8.666/93 e do constante da subcláusula terceira da 
cláusula quinta do Contrato em apreço. 

Porém, faz-se necessário apurar o real valor 

devido em relação às notas fiscais e dias em 
atraso, por conta da divergência apresentada nos 

dados demonstrados pelo contratado no Anexo 10, 

à fl. 68, e no retro citado Memorando deste 
Instituto.  

De acordo com o Anexo 10, fl. 68, a contratada 

apurou o valor devido de forma divergente ao 
estabelecido no instrumento contratual. Enquanto 

a cláusula quinta do contrato estabelece que o 

pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da data em que os serviços 

forem atestados, a contratada, no supracitado 

anexo, estabelece como data do vencimento um 
dia após o período de medição, e, na fl. 24, 

informa que o pagamento devido fora feito em 

“prazo superior aos 10 (dez) dias estipulados na 
Cláusula Quinta”.  

No que se refere à alegação de atraso na realização 

de medição pelo IFBA, não há dispositivo, no 
contrato, que estabeleça o prazo para que se 

proceda à medição. 

Vale salientar que, há equívoco nas referências 
feitas pela empresa em comento, na fl. 27, posto 

que as informações pertinentes à “memória de 

cálculo com o valor das faturas, da multa, juros e 
correção monetária incidentes sobre as mesmas” 

encontram-se dispostas no Anexo 10, ao invés do 

Anexo 11. 
Constatação 10: No que atine ao pedido de 

pagamento de serviços extras e não medidos, não 
foi localizado nos autos expediente que comprove 

a execução dos serviços extras, o que pode ser 

corroborado pela manifestação do Pró-Reitor de 
Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura-

PRODIN, constante no Memorando nº 

016/2013/PRODIN/IFBA, à fl. 02. 
Constatação 11: Consta nos autos cópia do 

“Termo de Recebimento Definitivo de 

Obras/Serviços”, fl. 35, datado e assinado pelas 
partes em 17/09/2012, no qual denota-se que todos 

os serviços contratados foram executados 

satisfatoriamente, estando o bem, portanto, em 
condições de ser recebido definitivamente, em 

atendimento à cláusula sétima do Contrato em 

comento. 
Diante do acima exposto, recomenda-se: 

a) quando da elaboração do edital, que sejam 

observadas, pelos setores competentes, as 
exigências legais, de forma a permitir 

maior eficácia e eficiência da contratação 

dos serviços licitados; 

b) que a Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional e Infraestrutura-PRODIN 

observe, em processos futuros, o percentual 
legal permitido para alteração contratual 

que, no caso, é de 25% (vinte e cinco por 

cento) por item; 
c) caso não tenha sido concedido, que seja 

observado a inclusão do percentual de 

descontos dados pelos licitantes nos preços 
dos novos serviços, quando da realização 

de aditivos de acréscimos aos contratos; 

d) que seja verificada a motivação da 
expedição de dois termos aditivos de 
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prorrogação de vigência do Contrato nº 

006/2009, nas datas de 24/11/2010 e 

25//11/2010; 
e) que seja verificada junto ao setor 

competente ou ao responsável pela 
fiscalização da execução da obra, a 

veracidade da informação referente às 

medições elencadas às fls. 113 e 114 
(Anexo 16); 

Constatação 12: Não foi obedecida a ordem 

cronológica do Memorando nº 
356/2013/PROAP/IFBA, fl. 01, do Memorando nº 

016/2013/PRODIN/IFBA, fl. 02, e solicitação da 

empresa BSM Construtora Ltda., fl. 03, haja vista 
que o primeiro é datadode 08/05/2013, o segundo 

de 06/05/2013, e o terceiro de 22/04/2013, 

encontrando-se os mais recentes acostados aos 
autos antes dos mais antigos. 

Inobservância esta que viola a previsão contida no 

Item 5.1, alínea “a”, da Portaria Normativa SLTI 
nº. 5/2002. 

Constatação 13: Não constam na capa e na 

primeira folha do processo etiquetas com 
respectivo número de protocolo, em desacordo 

com o disposto no Item 5.1, alíneas “b” e “c” da 

Portaria Normativa SLTI nº 5/2002, abaixo 
transcrita. 

Constatação 14: O verso da folha nº 155 foi 

numerado, fl. 156, em desconformidade com a 
previsão do Item 5.2 da Portaria Normativa 

SLTI/MPOG nº 12/2009, que alterou a Portaria 

Normativa SLTI nº 5/2002. 
Constatação 15: Ausência, no processo, de 

aposição do carimbo com numeração e rubrica nas 

fls. subseqüentes à fl. de nº 186, contrariando o 
disposto no Item 5.1, alínea “d”, da Portaria 

Normativa SLTI nº. 5/2002. 
Constatação 16: Não constam nos despachos 

exarados no verso da fl. 01, local da sua 

confecção, bem como carimbo dos signatários 
contendo nome, cargo e matrícula destes. 

Inexistência esta que viola a disposição inserta no 

§ 1º do art. 22 da Lei nº 9.874/99, a seguir exposta. 
Constatação 17: Deixou de constar no documento 

à fl162,a indicação do local e data de confecção do 

parecer da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional – PRODIN acostado aos autos às fls. 

159-162, em divergência com a previsão do 

supracitado artigo da Lei nº 9.784/99.  
Constatação 18: Deixou de constar no 

Memorando nº 02/2013, expedido pela Chefia do 

Departamento Financeiro, à fl. 166, o carimbo da 
signatária contendo nome, cargo e matrícula desta. 

Constatação 19: Não constam assinaturas das 

testemunhas nos 2º e 3º Termos Aditivos do 
Contrato nº 006/2009, fls. s/nº., que tratam, 

respectivamente, de acréscimo de valor e 

prorrogação de vigência dos mesmos. 

028 Campus 
Irecê 

29/10/13 013 S/ Escopo CONSTATAÇÃO 01: Informamos que a 
realização de auditoria pertinente à Ação 13 do 

PAINT/2013 (Avaliação do controle da frota de 

veículos), referente a esse campus, foi prejudicada 
em virtude do não atendimento quanto ao 

solicitado, fato que inviabilizou a consecução dos 
trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna. 

RECOMENDAÇÃO 01: Que esse 
campus passe a promover o 

atendimento às S.A. oriundas desta 

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

desenvolvido pelo setor. 

029 DGP/Reit

oria 

 

07/08/13 

 

18 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 

exame dos documentos 
encaminhados a esta Unidade 

por meio dos Memorandos nº 

141/2013 da Diretoria de 

Constatação 1: Ausência de acompanhamento das 

atividades de capacitação, por parte da DGP, no 

que tange a execução do Plano Anual de  
Capacitação, uma vez que não foram informados 

os cursos concluídos e/ou em andamento, nem o 

quantitativo de servidores treinados no exercício 

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. 
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Gestão de Pessoas - DGP e 

nº 1009/2013/PROAP/IFBA 
da Pró-Reitoria de 

administração e 

Planejamento - PROAP, em 
atendimento as respectivas 

Solicitações de Auditoria – 

S.A. nº 041/2013 e 097/2013. 

de 2013, em desconformidade ao disposto no 

Regimento Geral do IFBA. 
 

 

11.784, de 22/09/2008, uma vez 

que a responsabilidade legal 
pertence a essa Diretoria conforme 

o previsto no Regimento Geral da 

Instituição. 

030 Campus 
Barreiras 

22/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 
relacionados à frota de 

veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 
Barreiras, encaminhado a 

esta Unidade em 

atendimento às Solicitações 
de Auditoria – S.A.’s nos. 

020 e 051/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 
Relativas à Utilização de Veículos”. 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foram encaminhados os 
Certificados de Registro e Licenciamento de 
Veículos – CRVL’s do exercício 2013, embora 
tenham sido apresentadas cópias dos 
comprovantes de pagamento dos veículos 
abaixo listados, relativos ao citado exercício:  
- Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); 
- Gol/VW (Placa JPZ 5505); 
- Besta/Kia (Placa JKZ 8691); 
- Ônibus/Mercedes Benz (Placa NTL 6557); 
- Saveiro/VW (Placa NYJ 8084); 
- Hilux/Toyota (Placa NYJ 7032). 

Recomendação 1: Que seja 

providenciado, junto ao órgão 

competente, o CRLV’s dos 

veículos acima mencionados,  

referentes ao exercício 2013. 
 

CONSTATAÇÃO 3: Existência de veículos 
oficiais constando como propriedade do antigo 

CEFET-BA, contrariando o art. 123, inciso I, da 

Lei nº. 9.503/1997. 
- Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); 

- Gol/VW (Placa JPZ 5505); 

- Besta/Kia (Placa JKZ 8691). 

Recomendação 1: Que seja 
providenciado, junto ao órgão 

competente, a atualização de 

“Nome” e “CNPJ” nos documentos 
dos veículos oficiais deste campus. 

CONSTATAÇÃO 4: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna cópia do “Mapa de 

Controle do Desempenho dos Veículos Oficiais”, 
do Saveiro, placa NYJ 8084. 

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. 

CONSTATAÇÃO 5: Na análise dos Boletins 

Diários encaminhados a esta Unidade de 

Auditoria Interna, do veículo Saveiro, placa NYJ 

8084, foram constatadas as seguintes 
desconformidades: 

a) Falta de preenchimento dos campos abaixo 

indicados, conforme determina o art. 4º da 
IN SLTI nº. 03/2008: 

- Hora/Inicial; 

- Hora/Final; 
- Odômetro/Inicial; 

- Odômetro/Final; 

- Motorista; 
- Sigla/Rubrica do usuário. 

b) Não consta no formulário “Boletim Diário” 

a identificação do nome, vínculo e lotação 

do usuário, bem como a finalidade do uso 

do veículo, como determina o art. 4º, 
incisos I e III, da IN SLTI nº. 03/2008, 

acima transcrita. 

c) Incompatibilidade das informações 
constantes no campo “Odômetro”, tendo 

em vista que foi registrado no dia 

12/08/2013 valor superior ao registrado no 
dia 13/08/2013, conforme tabela abaixo 

apresentada: 

 

Dia Hora Odômetro 

12/08/13 19:01 11689 

Recomendação 1: Que passe a 
promover o adequado 

preenchimento do “Boletim 

Diário”. 

Recomendação 2: Que amplie a 

estrutura do “Boletim Diário” de 

forma a contemplar o disposto no 
art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 



96 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

13/08/13 09:50 11652 

 

d) Incompatibilidade das informações 
constantes no campo “Odômetro”, tendo 

em vista que não foi coincidente o valor 

final do dia 08/07/2013 com o valor inicial 
do dia 12/08/2013, conforme análise dos 3 

(três) últimos Boletins Diários 

encaminhados a esta Unidade de Auditoria 
Interna. 

 

Dia Hora Odômetro 

08/07/2013 15:50 11652 

12/08/2013 08:47 11674 
 

031 Campus 

Eunápoli

s 

22/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais pertencentes 

ao Campus Eunápolis, 
encaminhado a esta Unidade 

em atendimento às 

Solicitações de Auditoria – 
S.A.’s nos. 023 e 036/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: Os veículos abaixo listados 

constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 
 

VEÍCULO PLACA 

Micro-ônibus/Agrale JSH 1737 

DucatoMinibus HIG 5351 

Besta GS Grand JKZ 8694 
 

Recomendação 1: Que seja 

providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de 

“Nome” e “CNPJ” nos documentos 

dos veículos oficiais desse campus. 

CONSTATAÇÃO 3: Não foram encaminhados 
os Certificados de Registro e Licenciamento de 

Veículos – CRVL’s do exercício 2013, embora 

tenham sido apresentadas cópias dos 
comprovantes de pagamento dos veículos, 

relativos ao citado exercício. 

Recomendação 1: Que seja 
providenciado as atualizações dos 

CRLV’s dos veículos do campus. 

CONSTATAÇÃO 4: Foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna “Inventário dos 

Bens em Uso” quando foi solicitado“Cadastro de 

Veículo”, do micro-ônibus (placa JHS 1737). 

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. 

 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. 

CONSTATAÇÃO 5: Foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna documento 

intitulado “Relatório Analítico de Veículos”, 

extraído do sistema Ticket Car, quando foi 
solicitado“Mapa de Controle do Desempenho e 

Manutenção de Veículos”, do micro-ônibus (placa 

JHS 1737). 
O sistema de informação acima mencionado, 

referente à gestão de frota de veículo utilizado 

pelo IFBA, fornece relatório concernente ao 
controle cadastral dos veículos, porém, não 

contempla as exigências constantes no art. 23 da 

IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

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. 

032 Campus 

Paulo 

Afonso 

22/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 
relacionados à frota de 

veículos oficiais pertencentes 

ao Campus Paulo Afonso, 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna a “Relação dos 

Condutores de Veículos Oficiais”, conforme 
solicitado. 

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. 
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encaminhado a esta Unidade 

em atendimento às 
Solicitações de Auditoria – 

S.A.’s nos. 028 e 100/2013. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

 

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. 

CONSTATAÇÃO 3: Os veículos abaixo listados 
constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 

VEÍCULO PLACA 

Gol/VW JRF 4646 

Gol/VW JPZ 5114 
 

Recomendação 1: Que seja 
providenciado, junto ao órgão 

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

dos veículos oficiais desse campus. 

CONSTATAÇÃO 4: Os veículos abaixo listados 
encontram-se com Certificado de Registro e 

Licenciamento dos Veículos - CRLV vencidos. 

VEÍCULO PLACA 

Micro-ônibus/Peugeot NZQ 5687 

Gol/VW JRF 4646 
 

Recomendação 1: Em não estando, 
que seja providenciado as 

atualizações dos CRLV’s dos 

veículos acima mencionados. 

033 Campus 

Jacobina 

25/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 
relacionados à frota de 

veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 
Jacobina, encaminhado a 

esta Unidade em 

atendimento às Solicitações 
de Auditoria – S.A.’s nos. 

026 e 038/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 
solicitado. 

 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: Foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna o Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV 

apenas do veículo Gol, placa JRF 1958, em 

detrimento dos demais veículos contidos na 
planilha intitulada “Relação de Veículos 

Oficiais”. 

Recomendação 1: Que seja 

observado, na íntegra, o teor das 
Solicitações de Auditoria – S.A.’s, 

com intuito de não prejudicar os 

trabalhos a serem executados por 
esta Unidade. 

CONSTATAÇÃO 3: O veículo Gol, placa JRF 
1958, consta como propriedade do antigo CEFET-

BA. 

Recomendação 1: Que seja 
providenciada, junto ao órgão 

competente, a atualização de 

“Nome” e “CNPJ” no documento 
do veículo acima citado. 

CONSTATAÇÃO 4: Ao ser solicitado 

o“Cadastro de Veículo”, “Mapa de Controle do 
Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

e “Termo de Vistoria de Veículos”  do Gol (placa 

placa JRF 1958), com as últimas datas de 
atualização, conforme Anexos II, III e VII da IN 

SLTI/MPGO nº. 03/2008, foram encaminhados a 

esta Unidade de Auditoria Interna os documentos 
extraídos do sítio oficial do Detran e do sistema 

Ticket Car. 

O sistema de informação acima mencionado, 
referente à gestão de frota de veículo utilizado 

pelo IFBA, fornece relatório concernente ao 

controle cadastral dos veículos, porém, não 
contempla as exigências constantes nos Anexos 

supracitados da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

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. 

 

CONSTATAÇÃO 5: No Boletim Diário 

referente ao veículo Gol de placa JRF 1958, as 

informações referentes à “Saída” e “Entrada” não 

foram devidamente preenchidas no dia 

23/07/2013. 

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. 

     CONSTATAÇÃO 6: Na planilha intitulada 

“Relação de Condutores de Veículos Oficiais”-
coluna “Condutor”, consta informado por esse 

Campus como condutores: F.P.S. e V.S. 

Entretanto, no documento intitulado “Análise de 
Consumo – Analítico”-coluna “Motorista”, 

consta, além dos nomes indicados na supracitada 

planilha, um condutor denominado “Motorista 
não Encontrado”. 

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. 
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CONSTATAÇÃO 7: Não foi encaminhada a esta 

Unidade de Auditoria Interna a Portaria de 
designação do Fiscal de Contrato, responsável 

pelo acompanhamento do contrato concernente ao 

fornecimento de mão-de-obra para prestação de 
serviço de motorista, conforme solicitado. 

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. 

034 PROAP 25/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 
relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes à Reitoria deste 

IFBA, encaminhado a esta 

Unidade em atendimento às 
Solicitações de Auditoria – 

S.A.’s nos. 019 e 039/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Diante da solicitação de 

envio das informações referentes a “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos Oficiais”, 
contendo a última data de atualização e a 

respectiva forma de divulgação, em atendimento 
ao disposto no art. 38, da IN SLTI/MPOG nº. 

3/2008, a Diretoria de Administração e 

Planejamento – DGAP, por meio do Memorando 
nº. 326/2013/DGAP/IFBA, apenas informa que 

utiliza os parâmetros legais, não mencionando a 

existência das orientações solicitadas. 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: De acordo com os 

documentos encaminhados a esta Unidade de 

Auditoria Interna, percebeu-se que deixaram de 

ser inseridos na planilha intitulada "Relação de 
Veículos Oficiais" os veículos abaixo listados: 

 

VEÍCULO 

DOCUMENTO 

ENCAMINHADO A 

ESTA UNIDADE DE 

AUDITORIA 

INTERNA, 

CONTENDO O 

VEÍCULO 

Sentra/Nissan 
(Placa NTQ 2838) 

– CRLV 

Frontier/Nissan 

(Placa OUL 9178) 

Memorando nº. 

006/2013/CSA/IFBA 
 

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. 

 

CONSTATAÇÃO 3: Não foram encaminhados a 
esta Unidade de Auditoria Interna os CRLV’s dos 

veículos abaixo listados: 

- Atego/Mercedes Benz (JJT 1650); 
- Cummins/Ford (JRG 3658); 

- Volare/Agrale Micronibus (JRZ 5814); 

- 7000/Agrale Micronibus (JSC 5839); 
- MA/Agrale Micronibus (JSH 3131); 

- Sentra/Nissan (NTQ 2823); 

- Frontier/Nissan (OLE 8638). 

Recomendação 1: Em não 
havendo, que sejam providenciados 

os CRLV’s dos veículos acima 

relacionados. 

CONSTATAÇÃO 4: Existência de veículos com 

Certificado de Registro e Licenciamento dos 

Veículos - CRLV vencidos e sem o envio dos 
respectivos comprovantes de pagamento do 

licenciamento exercício 2013: 

- Ranger/Ford (Placa HJW 6323) 
- Ranger/Ford (Placa HJW 6324) 

- Ranger/Ford (Placa NYV 9326) 

- Besta/Kia (Placa JKZ 8690) 

Recomendação 1: Caso estejam 

desatualizados, que sejam 

providenciadas as atualizações dos 
CRLV’s dos veículos acima 

mencionados. 

CONSTATAÇÃO 5: Existência de veículos 

oficiais constando como propriedade do antigo 

CEFET-BA. 

Recomendação 1: Que seja 

providenciada, junto ao órgão 

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

dos veículos oficiais deste 

IFBA/Reitoria. 

CONSTATAÇÃO 6: Ao ser solicitado 

o“Cadastro de Veículo” do Sentra, placa NTQ 

2823, com a última data de atualização, conforme 
preceitua o art. 23 da IN SLTI/MPGO nº. 

03/2008, foi encaminhado a esta Unidade de 

Auditoria Interna o documento intitulado 
“Cadastral Veículo / Equipamento”, extraído do 

sistema Ticket Car. 

O sistema de informação acima mencionado, 
referente à gestão de frota de veículo utilizado 

pelo IFBA, fornece relatório concernente ao 

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. 
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controle cadastral dos veículos, porém, não 

contempla as exigências constantes no art. 23 da 
IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

CONSTATAÇÃO 7: Ao ser solicitado “Mapa de 

Controle do Desempenho e Manutenção do 

Veículo Oficial”, foi enviado a esta Unidade de 
Auditoria Interna documento intitulado “Análise 

de Consumo – Analítico”, extraído do sistema 

Ticket Car. 
No entanto, o relatório extraído pelo 

supramencionado sistema não contempla, 
integralmente, as exigências constantes no art. 24, 

§ 1º, da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

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. 

CONSTATAÇÃO 8: Foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna o “Boletim Diário” 
referente ao veículo Sentra, placaNTQ 2838, em 

detrimento do registro de utilização do veículo 

Sentra, placa NTQ 2823, conforme solicitado. 

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. 

Constatação 9: No Boletim Diário referente ao 

veículo Sentra de placaNTQ 2838, as 
informações referentes à “Saída” e “Entrada” não 

foram devidamente preenchidas nos dias 09 e 

18/07/2013. 

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. 

Constatação 10: Confrontando as informações 

contidas no “Boletim Diário” referente ao veículo 

Sentra de placaNTQ 2838, e na “Análise de 
Consumo – Analítico”, constataram-se as 

seguintes incompatibilidades: 

a) Dias 01, 15 e 18/07/2013: 
Incompatibilidade nas informações 

referentes ao horário e à 

quilometragens/hodômetro. 
b) Dia 19/07/2013: Incompatibilidade nas 

informações referentes ao horário e à 
localidade/estabelecimento. 

c) Dia 26/07/2013: Não foi encaminhado a 

esta Unidade de Auditoria Interna o 
“Boletim Diário” correspondente. 

Recomendação 1: Que passe a 

promover o adequado 

preenchimento do “Boletim 
Diário” e/ou do relatório intitulado 

“Análise de Consumo – Analítico”. 

Constatação 11: Confrontando as informações 

contidas no “Boletim Diário” referente ao veículo 

Cummins de placaJRG 3658, e na “Análise de 
Consumo – Analítico”, constataram-se as 

seguintes incompatibilidades: 

a) Dia 15/07/2013: Incompatibilidade nas 
informações referentes ao horário e à 

quilometragens/hodômetro. 

b) Dia 16/07/2013: Embora na “Análise de 
Consumo – Analítico” consta dois 

abastecimentos, no referido dia não há “Boletim 

Diário”, visto que a quilometragem final do dia 
15/07/2013 corresponde a quilometragem inicial 

do dia 17/07/2013.  

c) Dia 17/07/2013: No “Boletim Diário”, a 
quilometragem do final do dia encontra-se 

menor do que a quilometragem do início do dia; 

d) Dia 17/07/2013: Incompatibilidade nos valores 

dispostos na quilometragem e no hodômetro. 

e) Dia 19/07/2013: Embora na “Análise de 

Consumo – Analítico” consta um abastecimento, 
no referido dia não há “Boletim Diário”, visto 

que a quilometragem final do dia 17/07/2013 
corresponde a quilometragem inicial do dia 

20/07/2013. 

f) Dia 23/07/2013: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna o “Boletim Diário” 
correspondente. 

Recomendação 01: Que passe a 

promover o adequado 

preenchimento do “Boletim 
Diário” e/ou do documento 

intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”. 
 

     

CONSTATAÇÃO 12: Foram constatadas 

incoerências nos valores constantes na coluna 

Recomendação 01: Que passe a 

promover o adequado 



100 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

“Hodômetro Transação (Km)”, referente ao 

veículo Cummins C 8.3, placaJRG 3658, no 
documento intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”. 

preenchimento do documento 

intitulado “Análise de Consumo – 
Analítico”. 

CONSTATAÇÃO 13: Confrontando as 

informações contidas na coluna “Motorista”, 
referente ao veículo Cummins de placaJRG 

3658, no documento intitulado “Análise de 

Consumo – Analítico”, e no campo “Motorista” 
do “Boletim Diário”, consta na “Análise de 

Consumo-Analítico” a informação “Motorista não 
encontrado”, referente aos dias 16/07, 17/07 e 

23/07/13, embora no “Boletim Diário” conste que 

o veiculo supracitado foi conduzido, nas aludidas 
datas, pelo motorista Daniel.   

Recomendação 01: Que crie 

mecanismo de controle de modo 
que as informações constantes no 

“Boletim Diário” reflitam naquelas 

insertas na “Análise de Consumo-
Analítico” e vice-versa. 

CONSTATAÇÃO 14: No documento intitulado 

“Análise de Consumo – Analítico”, os 

profissionais abaixo indicados constam como 

Motorista, entretanto, não constam da relação dos 

servidores/terceirizados autorizados a conduzir 

veículos oficiais, conforme planilha encaminhada 
pelo DGAP. 

Motorista Veículo/Placa Data 

Adriano 

Almeida 
Oliveira 

Atego-Mercedes 

Benz/JJT 1650 
23/07/2013 

João Belo 
7000 Agrale/JSC 

5839 
16/07/2013 

 

Recomendação 1: Que o Setor de 

Transporte crie mecanismo de 

controle, de modo a permitir que 

apenas os servidores que ocupam 

cargo de “Motorista”, os 

terceirizados contratados para este 
fim e os servidores devidamente 

autorizados possam conduzir os 

veículos oficiais do IFBA/Reitoria. 

CONSTATAÇÃO 15: Existência do termo 
“MOTORISTA NÃO ENCONTRADO” no 

documento intitulado “Análise de Consumo – 

Analítico”, em campo destinado ao preenchimento 
do nome do motorista responsável pelo 

abastecimento. 

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. 

CONSTATAÇÃO 16: Não foi encaminhada a 
esta Unidade de Auditoria Interna a cópia da 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH do 
servidor E. S. J.(SIAPE 0394152). 

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. 

CONSTATAÇÃO 17: Consta na planilha 
intitulada “Relação de Veículos Oficiais”  que o 

veículo Cummins, de placa JRG 3658 é da 

marca FORD. No entanto, no documento 
intitulado “Análise de Consumo – Analítico” 

consta que o referido veículo é da marca 

Volkswagen Caminhões. 

Recomendação 1: Que o DEPAD 
faça constar nos documentos por 

ele emitidos, informações 

condizentes e precisas, de forma a 
refletir a realidade dos dados 

apresentados. 

 

CONSTATAÇÃO 18: Não foi encaminhado a 

esta Unidade de Auditoria Interna o “Termo de 

Vistoria” do veículoSentra, placa NTQ 2823. 

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. 

     CONSTATAÇÃO 19: Não foi preenchida, na 
íntegra, a planilha intitulada “Relação de Veículos 

Oficiais”, dificultando, assim, a análise da matéria 

por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

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. 

035 Campus 

Salvador 

27/11/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 
veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Salvador, encaminhado a 
esta Unidade em 

atendimento às Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s nos. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas 

as “Orientações Relativas à Utilização de 

Veículos”, conforme solicitado. 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi preenchida, na 

íntegra, a planilha intitulada “Relação de Veículos 

Recomendação 1: Que seja 

observado o teor das Solicitações 



101 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº  
Setor/ 

Campus 
Data 

Ação 

Paint/2

013 

Escopo Constatação Recomendações 

030 e 072/2013. Oficiais”, dificultando, assim, a análise da matéria 

por parte desta Unidade de Auditoria Interna.  
Ainda que haja a alternância dos motoristas na 

condução dos veículos, conforme justificativa 

disposta no Memorando encaminhado pelo 
DEPAD, fazia-se necessário o preenchimento da 

planilha, de forma a subsidiar os trabalhos de 

auditoria. 

de Auditoria – S.A.’s, com intuito 

de não prejudicar os trabalhos a 
serem executados por esta 

Unidade. 

CONSTATAÇÃO 3: Na planilha intitulada 
“Relação dos Condutores de Veículos Oficiais”, 

não foi inserido na coluna “Condutor” os 
servidoras P.M.O.D., siape 6268631, e C.F.S., 

siape 1190572, conforme pode ser verificado na 

Portaria nº. 36, de 04 de agosto de 2011. 

Recomendação 1: Que seja 
observado, na íntegra, o teor das 

Solicitações de Auditoria – S.A.’s, 
com intuito de não prejudicar os 

trabalhos a serem executados por 

esta Unidade. 

CONSTATAÇÃO 4: Os veículos abaixo listados 
constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 

VEÍCULO PLACA 

Courier/Ford JPZ 4984 

Micro-
ônibus/Marcopolo 

JQS 6555 

Peugeot 206 JSD 6704 

Gol/VW JQX 9883 

Uno/Fiat JPY 6068 

Courier/Ford JPZ 5507 
 

Recomendação 1: Que seja 
providenciada, junto ao órgão 

competente, a atualização de 

“Nome” e “CNPJ” nos documentos 

dos veículos oficiais desse campus. 

CONSTATAÇÃO 5: Não foi encaminhado 
o“Cadastro de Veículo”, “Mapa de Controle do 

Desempenho e Manutenção de Veículos Oficiais” 

e “Termo de Vistoria de Veículos”  do Courier, 
placa JPZ 4984, com as últimas datas de 

atualização, conforme Anexos II, III e VII da IN 

SLTI/MPGO nº. 03/2008. 

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. 

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. 

CONSTATAÇÃO 6: Na análise dos Boletins 

Diários do veículo Courier, placa JRZ 4984, 
foram constatadas as seguintes desconformidades: 

a) Falta de preenchimento dos campos abaixo 

indicados: 
- Hora/Inicial; 

- Hora/Final; 
- Odômetro/Inicial; 

- Odômetro/Final; 

- Sigla/Rubrica da Unid. Usuária. 
b) Não consta no formulário “Boletim Diário” a 

identificação do nome, vínculo e lotação do 

usuário, bem como a finalidade do uso do 
veículo, como determina o art. 4º, incisos I e 

III, da IN SLTI nº. 03/2008. 

c) Incompatibilidade das informações 
constantes no campo “Odômetro” de chegada 

e de saída, conforme análise dos 3 (três) 

últimos Boletins Diários. 

Dia 

Odômetro

/Chegada 

(odômetro 

final) 

Dia 

Odômetr

o/Saída 

(odômetr

o inicial) 

23/07/13 66.665 26/07/13 66.735 

26/07/13 66.757 06/08/13 66.765 
 

Recomendação 1: Que passe a 

promover o adequado 
preenchimento do “Boletim 

Diário”. 

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

forma a contemplar o disposto no 

art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 

CONSTATAÇÃO 7: Não foi encaminhado as 

Portaria de designação do Fiscal de Contrato, 

responsável pelo acompanhamento do contrato 
concernente ao fornecimento de mão-de-obra para 

prestação de serviço de motorista, conforme 

solicitado. 

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. 
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036 

 
 

 

DGP/Reit

oria 
 

 

 

29/11/13 

 
 

 

20 

 
 

 

Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir do 
exame dos Laudos de 

Avaliação Ambiental 

vigentes no IFBA em 2013, 
encaminhados a esta Unidade 

de Auditoria Interna, por 

meio do Memorando nº. 
23/2013/DEQUAV/COSET, 

em 22/08/2013, bem como 

de informações extraídas do 
Sistema de Administração de 

Pessoal – SIAPE referentes 

aos adicionais de 
insalubridade, periculosidade 

e radiação ionizante.  

 
 

 

 
 

Constatação 1: No campus de Barreiras, foram 

identificados pagamentos de adicionais de 
periculosidade/insalubridade sem a existência de 

Laudo Pericial, em desconformidade com os 

Normativos transcritos a seguir: 
 

ACORDÃO 

Assuntos: INSALUBRIDADE e 
PERICULOSIDADE. DOU de 10.07.2013, S. 1, p. 

153. Ementa: o TCU deu ciência ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Alagoas (IFAL) sobre a impropriedade 

caracterizada pelo pagamento de adicionais de 

insalubridade ou de periculosidade sem respaldo 
no respectivo laudo pericial, constituindo infração 

ao disposto no Decreto nº 97.458/1989 e na 

Orientação Normativa/SRH-MPOG nº2/2010 
(item 1.7.1.4, TC-027.948/2011-0, Acórdão nº 

4.366/2013-1ª Câmara). 

Decreto 97.458/1989 
Art. 6º A execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de 

exercício do servidor e de portaria de concessão do 
adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à 

autoridade pagadora conferir a exatidão desses 

documentos antes de autorizar o pagamento.  

Que se proceda à suspensão dos 

pagamentos de adicionais de 
periculosidade/insalubridade, uma 

vez que não existe Laudo de 

Avaliação Ambiental naquele 
Campus; 

Que se proceda ao pagamento de 

adicionais de 

insalubridade/periculosidade apenas 
quando houver Laudos de 

Avaliação Ambiental vigentes. 

 
 

Constatação 2: foram identificados pagamentos de 

adicionais de periculosidade em desconformidade 

ao disposto nos respectivos Laudos de Avaliação 
Ambiental, expedidos pela DGP em 2011, assim 

como em desacordo com o que preceitua o 

Normativo abaixo citado: 
Orientação Normativa n.02/2010.  

Art. 7º A caracterização e a justificativa para 

concessão de adicionais de insalubridade e 
periculosidade aos servidores da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 

quando houver exposição permanente ou habitual 

a agentes físicos ou químicos, dar-se-ão por meio 

de laudo técnico elaborado nos limites de 

tolerância mensurados, nos termos das Normas 
Regulamentadoras nº 15 e nos critérios da Norma 

Reguladora nº 16, previstas na Portaria do 

Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 
de junho de 1978, bem como o estabelecido nos 

Anexos II e III desta Orientação Normativa. 

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; 
 

 

 
 

Constatação 3: na Reitoria, foram identificados 
pagamento de  adicionais de 

insalubridade/periculosidade, em desconformidade 

ao disposto no Laudo de Avaliação Ambiental - 
Reitoria (Laudo REI – 01/2012), bem como em 

desacordo com o que preceitua o Normativo. 

Que se proceda à suspensão dos 
pagamentos de adicionais de 

insalubridade/periculosidade, visto 

que não foram observados 
ambientes perigosos e insalubres, 

conforme o disposto no Laudo de 

Avaliação Ambiental. 

Constatação 4: foram identificados pagamentos de 
adicionais de insalubridade sem que houvesse a 

avaliação conclusiva do ambiente, em 

desconformidade com o Normativo  transcrito 
abaixo: 

Orientação Normativa n.02/2010  

Art. 9º A execução dos pagamentos das vantagens 
pecuniárias presentes nesta Orientação Normativa 

será feita pela unidade de recursos humanos do 
órgão, com base no laudo técnico expedido por 

autoridade competente. 

Parágrafo único: para fins de pagamento do 
adicional, será observado a data da portaria de 

localização, concessão, redução ou cancelamento, 

para ambientes já periciados e declarados 
insalubres e/ou perigosos, que deverão ser 

publicadas em boletim de pessoal ou de serviço.  

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. 

Que se proceda ao pagamento de 

adicional de insalubridade apenas 

quando houver a avaliação 
conclusiva do ambiente já periciado 

e declarado insalubre; 

Que se promovam as medidas 
necessárias/urgentes para se 

regularizar os ambientes cujos 

laudos apresentaram “Avaliação 
Não Conclusiva” quanto ao risco. 
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Constatação 5: Dos 117 servidores lotados no 

Campus Salvador que perceberam adicionais, em 
agosto de 2013, apenas 23 deles exercem 

atividades nos locais insalubres, conforme o Ofício 

102/DG/2013/IFBA, isto é, 08 (oito) servidores 
desenvolvem atividades no Laboratório de 

Produção Mecânica e Oficina de Fabricação 

Mecânica e 15 (quinze) exercem atividades no 
Serviço Médico- SMO. 

Registre-se que foi informado pela Coordenação 

de Eletrotécnica por meio do Memorando n. 
082/2013-EL, que nenhum servidor lotado no 

quadro daquela Coordenação, desenvolve 

atividades na Subestação I e II. A situação dos 
demais servidores se encontra em 

desconformidade com o Laudo de Avaliação 

Ambiental. 
Importante salientar que de acordo com a análise 

do Laudo de Avaliação Ambiental do Campus, 20 

ambientes apresentam “Avaliação não 
Conclusiva” quanto ao risco. 

Que se proceda ao recadastramento 

dos servidores tendo como base o 
Laudo de Avaliação Ambiental 

expedidos pela DGP em 2012, 

atualmente em vigência; 
 

Que se proceda à suspensão do 

pagamento de adicionais de 

insalubridade/periculosidade nos 
casos de servidores que exercem 

atividades nos ambientes sem 
Avaliação Conclusiva; 

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. 

Constatação 6: Observou-se informação 

divergente, quanto ao exercício/lotação do 
servidor (matrícula 1644755) na DGP, visto que 

no  Sistema SIAPE está registrado que o servidor 

entrou em exercício em 01/12/2012, enquanto que 
no Memorando n.33/2013/DGP/DEQUAV, datado 

de 14/05/2013, consta que o mesmo iniciou suas 

atividades no DEQUAV em 06/05/2013. 

Que se proceda a apuração quanto 

ao exercício/lotação do servidor no 
período entre 01/12/2012 e 

05/05/2013, uma vez que ocasionou 

o pagamento retroativo de adicional 
de insalubridade no mês de 

ago/2013. 

037 Campus 
Camaçari 

05/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 
veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Camaçari, encaminhado a 
esta Unidade em 

atendimento às Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s nos. 

021 e 098/2013. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi preenchida, na 
íntegra, a planilha intitulada “Relação de Veículos 

Oficiais”, dificultando, assim, a análise da matéria 

por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

Recomendação 1: Que passe a 
promover o adequado 

preenchimento das planilhas 

encaminhadas por esta Unidade de 
Auditoria Interna. 

CONSTATAÇÃO 3: Os veículos abaixo listados 

constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 

VEÍCULO PLACA 

Ônibus/Agrale JSH 9659 

Palio/Fiat JRF 1379 

Peugeot/Boxer JSG 1665 

Peugeot/207 JSD 2648 
 

Recomendação 1: Que seja 

providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de 

“Nome” e “CNPJ” nos documentos 

dos veículos oficiais deste campus. 

CONSTATAÇÃO 4: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna o “Registro da 

Utilização de Veículo Oficial” do PeugeotBoxer, 

placa JSG 1665, conforme solicitado. 

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. 

038 Campus 

Porto 
Seguro 

05/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes ao Campus 

Porto Seguro, encaminhado 

a esta Unidade em 
atendimento às Solicitações 

de Auditoria – S.A.’s nos. 

029 e 040/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas 

as “Orientações Relativas à Utilização de 

Veículos”, conforme solicitado. 

 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foram preenchidas, as 

planilhas intituladas“Relação de Veículos 

Oficiais” e “Relação de Condutores de Veículos 
Oficiais”, dificultando, assim, a análise da matéria 

por parte desta Unidade de Auditoria Interna. 

Recomendação 1: Que passe a 

promover o adequado 

preenchimento das planilhas 
encaminhadas por esta Unidade de 

Auditoria Interna. 

 

CONSTATAÇÃO 3: Não foram encaminhados 
os Certificados de Registro e Licenciamento de 

Veículo – CRLV dos veículos abaixo listados, 
conforme solicitado. 

VEÍCULO PLACA 

Ônibus OLA 7862 

Peugeot 206 JSD 4153 
 

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. 

CONSTATAÇÃO 4: Os veículos abaixo listados 

constam como propriedade do antigo CEFET-BA. 

Recomendação 1: Que seja 

providenciado, junto ao órgão 
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VEÍCULO PLACA 

L200 Outdoor NTD 9946 

Uno/Fiat JQS 6658 

Ônibus/Agrale JSH 0889 
 

competente, a atualização de 

“Nome” e “CNPJ” nos documentos 
dos veículos oficiais deste campus. 

 

CONSTATAÇÃO 5: Os veículos abaixo listados 
encontram-se com Certificado de Registro e 

Licenciamento dos Veículos - CRLV vencidos. 

VEÍCULO PLACA 

L200 Outdoor NTD 9946 

Uno/Fiat JQS 6658 

Ônibus/Agrale JSH 0889 
 

Recomendação 1: Que seja 
providenciado as atualizações dos 

CRLV’s dos veículos acima 

mencionados. 

CONSTATAÇÃO 6: Na análise do “Controle de 

Frota” e “Ficha de Controle de Veículo”, do 

veículo L200 Outdoor, placa NTD 9946, foram 
constatadas as seguintes desconformidades: 

a) No documento intitulado “Ficha de Controle 

de Veículo” na coluna “Justificativa” consta 

informações referentes alocal ao invés de 

finalidade. 

b) Não consta no formulário “Boletim Diário” a 
identificação do nome, vínculo e lotação do 

usuário, bem como a origem e destino, 

como determina o art. 4º, incisos I e III, da IN 
SLTI nº. 03/2008. 

c) Incompatibilidade das informações referentes 

a: chegada/saída, registrada no campo 
Odômetro da “Ficha de Controle de 

Veículo”. 

d)  

Dia 
Odômetro

/Chegada 
Dia 

Odômetro

/Saída 

05/02/13 101.820 24/02/13 102.281 

 
 

Recomendação 1: Que passe a 

promover o adequado 

preenchimento do “Boletim 
Diário”. 

Recomendação 2: Que amplie a 

estrutura do “Boletim Diário” de 

forma a contemplar o disposto no 
art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 

 

039 

 

 

Campus 

Simões 

Filho 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 

análise de documentos 
relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes ao Campus 

Simões Filho, encaminhado 

a esta Unidade em 
atendimento às Solicitação 

de Auditoria – S.A. no. 

033/2013, reiterada pela 
S.A. nº. 048/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas a 

esta Unidade de Auditoria Interna as 

“Orientações Relativas à Utilização de 

Veículos”, conforme solicitado. 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: Foi encaminhado a Portaria 
nº. 35, de 23 de outubro de 2012, em detrimento à 

planilha “Relação de Condutores de Veículos 

Oficiais”. 

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. 

CONSTATAÇÃO 3: Foi encaminhado o 
documento intitulado “Veículos do Campus 

Simões Filho”, em detrimento à planilha “Relação 

de Condutores de Veículos Oficiais”, sendo que o 
documento mencionado não contempla o disposto 

na referida planilha. 

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. 

 

040 Campus 
Feira de 

Santana 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Feira de Santana, 
encaminhado a esta Unidade 

em atendimento às 
Solicitação de Auditoria – 

S.A. no. 022/2013. 

 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

 

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. 

041 Campus 
Santo 

Amaro 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas a 
esta Unidade de Auditoria Interna as 

“Orientações Relativas à Utilização de 

Veículos”, conforme solicitado. 

Recomendação 1: Em não 
havendo, que disponibilize aos seus 

servidores, pelo menos a cada três 

meses, preferencialmente por meio 
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veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 
Santo Amaro, encaminhado 

a esta Unidade em 

atendimento às Solicitação 
de Auditoria – S.A. no. 

031/2013, reiterada pela 

S.A. nº. 046/2013. 

eletrônico, as orientações relativas 

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

conforme preceitua seu art. 38. 

CONSTATAÇÃO 2: Foi encaminhada a Portaria 

nº. 35, de 23 de outubro de 2012, em detrimento à 
planilha “Relação de Condutores de Veículos 

Oficiais”. 

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. 

CONSTATAÇÃO 3: Foi encaminhado o 

documento intitulado “Veículos do Campus Santo 
Amaro”, em detrimento à planilha “Relação de 

Condutores de Veículos Oficiais”, sendo que o 

documento mencionado não contempla o disposto 
na referida planilha. 

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. 

CONSTATAÇÃO 4: Não consta no formulário 

“DEPAD / Boletim Diário” a identificação do 
nome, vínculo e lotação do usuário, bem como a 

finalidade do uso do veículo, como determina o 

art. 4º, incisos I e III, da IN SLTI nº. 03/2008 

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. 

042 Campus 
Ilhéus 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 
veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Ilhéus, encaminhados a esta 
Unidade em atendimento às 

Solicitações de Auditoria – 

S.A. no. 024 e nº. 52/2013, 
reiterada pela S.A. nº. 

103/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna a relação de 
documentos solicitados por meio da S.A. nº. 

052/2013. 

Recomendação 1: Que esse campus 

passe a promover o atendimento às 
S.A. oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não 

prejudicar o trabalho desenvolvido 
pelo setor. 

043 Campus 

Valença 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 

foram realizados a partir da 
análise de documentos 

relacionados à frota de 

veículos oficiais 
pertencentes ao Campus 

Valença, encaminhado a esta 

Unidade em atendimento às 
Solicitação de Auditoria – 

S.A. no. 034, reiterada pela 

S.A. nº. 049/2013, e nº. 
74/2013, reiterada pela S.A. 

nº. 105/2013. 

 

CONSTATAÇÃO 1: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna as “Orientações 

Relativas à Utilização de Veículos”, conforme 

solicitado. 

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. 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi encaminhado a esta 
Unidade de Auditoria Interna a relação de 

documentos solicitados por meio da S.A. nº. 

075/2013. 

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

S.A. oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não 
prejudicar o trabalho desenvolvido 

pelo setor. 

044 CampusS
eabra 

18/12/13 013 Os trabalhos de Auditoria 
foram realizados a partir da 

análise de documentos 

relacionados à frota de 
veículos oficiais 

pertencentes ao Campus 

Seabra, encaminhado a esta 
Unidade em atendimento às 

Solicitações de Auditoria – 

S.A. no. 032 e 75/2013. 

CONSTATAÇÃO 1: Não foram encaminhadas a 
esta Unidade de Auditoria Interna as 

“Orientações Relativas à Utilização de 

Veículos”, conforme solicitado. 
 

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. 

 

CONSTATAÇÃO 2: Não foi encaminhado a esta 

Unidade de Auditoria Interna a relação de 
documentos solicitados por meio da S.A. nº. 

075/2013. 

Recomendação 1: Que esse campus 

passe a promover o atendimento às 
S.A. oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não 
prejudicar o trabalho desenvolvido 

pelo setor. 
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4.2 Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna por meio de 

Relatórios de Auditoria - exercício 2013 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

Nº Relatório Ação Paint/2013 Recomendações 

001/2013 02 Que oriente os setores desta Pró-Reitoria sobre a necessidade de aposição do respectivo 

carimbo, após assinatura do servidor. 

Que oriente os setores desta Pró-Reitoria sobre a necessidade de constar nos documentos 

emitidos, local e data de sua confecção. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar a inserção de documentos 

duplicados nos processos. 

Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar a incidência de erros formais no 
preenchimento dos formulários integrantes do processo. 

Que instrua o(s) Pregoeiro(s) e o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de Licitação, a 

inserir, nos próximos editais, a nomenclatura das fórmulas referentes aos índices 

concernentes à capacitação econômica dos licitantes, de modo que fique condizente com a 

legislação em vigor. 

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. 

Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a estabelecer mecanismo de controle, de forma 

a evitar falhas formais nos futuros editais licitatórios. 

Que instrua os membros da(s) Comissão(ões) de Licitação, a inserir suas rubricas em todas 
as folhas dos editais licitatórios. 

Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a estabelecer mecanismo de controle, de forma 

a evitar erros nas publicações no DOU. 

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. 

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. 

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. 

Que passe a inserir nos documentos emitidos a data de sua confecção. 
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002/2013 02 Que envie a esta Unidade de Auditoria Interna cópia das Notas Fiscais referentes ao 
fornecimento do objeto licitado nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2012. 

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

conforme preceitua o item 9.6.2 do Acórdão TCU nº. 194/2007 – Segunda Câmara, abaixo 
transcrito, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

Que seja criado mecanismos de divulgação acerca da necessidade e importância do 

“atesto”, nas notas fiscais, tendo em vista que este é a forma que a Administração Pública 

utiliza para certificar-se que os serviços prestados/bens adquiridos foram devidamente 
entregues/fornecidos e estão de acordo com o estabelecido no contrato ou documento 

equivalente. 

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. 

Que o Setor de Contabilidade passe a inserir, em processos futuros, as Notas de Anulação 
de Empenho, quando houver. 

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. 

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. 

Que faça constar, em processos futuros, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contratada. 

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. 

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. 

Que instrua o Setor de Contabilidade a emitir a Nota de Empenho, somente após verificar se 

o encaminhamento foi realizado pelo servidor competente. 
 

Que solicite o fornecimento do objeto licitado, somente após publicação no DOU e emissão 

da Nota de Empenho. 

 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. 

Que, em processos futuros, faça constar no “Enquadramento de Serviço ou Material” a 

indicação dos recursos para pagamento das despesas. 

Que, em processos futuros, passe a constar o inciso I, quando os mesmos referirem-se a 
“obras e serviços de engenharia”. 

Que faça constar, em documentos futuros, descrição sucinta e detalhada do objeto. 

Que passe a encaminhar ao Diretor do campus a comunicação da dispensa para sua 

ratificação e, posterior publicação na Imprensa Oficial. 

Que passe a inserir em processos futuros, a cópia da publicação do Extrato da Dispensa no 
DOU.  

Que nas futuras contratações, por dispensa de licitação, encaminhe o processo para 

manifesto da Procuradoria Jurídica. 

Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento do formulário “Aquisição de 
Material ou Serviço” no que se refere ao campo “Chefe Imediato” e as respectivas 

assinaturas. 

Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento do formulário “Aquisição de 
Material ou Serviço” no que se refere ao campo “Setor Solicitante” e as respectivas 

assinaturas. 

Que instrua os setores quanto ao devido preenchimento da “Aquisição de Material ou 

Serviço” no que se refere ao preenchimento do campo destinado ao número da aquisição. 

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

o mesmo repercute no valor total da compra. 

Que oriente o Setor de Compras a inserir, junto à sua assinatura do responsável, o 

respectivo carimbo de sua identificação, contendo: nome, função e matrícula SIAPE. 
 

Que passe a inserir, em processos futuros, os orçamentos que deram suporte ao valor 

estimado. 
 

Que passe a inserir nos processos de contratação, documento comprovando que o Diretor do 

campus autorizou a sua abertura. 

Que oriente o Setor de Protocolo a iniciar a numeração do processo, com a respectiva 
rubrica do servidor, assim que proceda a sua abertura. 

Que informe os setores do campus, sobre a necessidade e a importância de numerar e 

rubricar as folhas dos processos. 

Que passe a inserir na primeira folha do processo, etiqueta com o respectivo número de 
protocolo. 

Que faça constar, na capa dos processos, campos destinados ao preenchimento da 

movimentação dos mesmos, e que instrua os setores quanto ao seu devido preenchimento. 
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  Que justifique o fato de constar “José Dilson & Cia”, como favorecido das Notas de 
Empenho 2012NE800038 e 2012NE800040, em detrimento de Kairós Delicatessen Ltda. 

003/2013 02 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. 

004/2013 02 Em não havendo, que passe a ter em sua guarda, cópia de todos os contratos que são 
executados nos campus. 

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. 

Que passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, 
de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

005/2013 10 Que se instrua os setores, responsáveis pela formalização do processo, a posicionarem o 

carimbo no canto superior direito da página. 

Que se instrua os setores, pelos quais tramita o processo, para o preenchimento da sua 

movimentação na capa. 

Que se instrua os setores envolvidos, quanto à necessidade do preenchimento de todos os 

campos do formulário, relativo à Proposta de Concessão do Suprimento de Fundos. 

Que se instrua os setores, pelos quais tramita o processo,quanto à aposição, junto às 

assinaturas, do respectivo carimbo de identificação, contendo: nome, função e matrícula 

SIAPE. 

Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de 
recebimento da importância paga pela aquisição do material ou serviço. 

006/2013 10 Que se instrua os supridos a anexarem as devidas solicitações às próximas 

aquisições/contratações de serviços. 

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. 

Que se instrua o setor competente a anexar as cópias da Nota de Sistema de reclassificação 
e baixa dos valores não utilizados e da Fatura aos processos futuros. 
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006/2013 10 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. 

Que se instrua os Supridos a anexarem as devidas solicitações às próximas 

aquisições/contratações de serviços. 

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. 

Que se instrua os Supridos a consultarem, durante a execução do Suprimento de Fundos, 
sobre a inexistência de cobertura contratual para a aquisição do material ou contratação do 

serviço. 

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 

007/2013 10 Que se instrua os setores, responsáveis pela formalização do processo, a numerarem os 

documentos acrescidos ao processo de forma seqüencial. 

Que se instrua os setores, pelos quais tramita o processo, para o preenchimento da sua 
movimentação na capa. 

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. 

Que se instrua os Supridos a registrarem, no formulário de comprovação, a data que se 
efetuou a prestação de contas do suprimento de fundos. 

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. 

008/2013 10 Que se instrua os servidores, responsáveis pela formalização do processo, quanto à inserção 
de documento em via única. 

Que se instrua os setores responsáveis a carimbarem e numerarem, na ordem cronológica 

dos fatos, todas as peças incluídas no processo de Suprimento de Fundos. 

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. 

Que se instrua os setores,pelos quais tramita o processo,quanto à aposição, junto às 

assinaturas, do respectivo carimbo de identificação, contendo: nome, função e matrícula 

SIAPE. 

Que se instrua os setores responsáveis a fazer constar, nos empenhos relativos à concessão 

de Suprimento de Fundos, a assinatura da autoridade responsável. 

Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de 

recebimento da importância paga pela aquisição do material ou serviço. 

Que se instrua os demandantes, quanto à presença do ateste, nos comprovantes de despesas 

do Suprimento de Fundos. 

Que se instrua os Supridos a comprovarem o Suprimento de Fundos dentro do prazo legal. 

 

Que se instrua o responsável pela contabilização, sobre o registro adequado das 

informações necessárias à completa identificação do fato/ato contábil, no campo observação 

das Notas de Sistema. 

009/2013 10 Que se instrua os setores, responsáveis pela formalização do processo, a obedecerem à 

sequência cronológica durante a inserção das peças no processo. 

Que se instrua o setor competente a observar o limite máximo para a concessão do 

Suprimento de Fundos. 

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. 

Que se instrua os Supridos a anexarem as devidas solicitações às próximas 

aquisições/contratações de serviços. 

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. 

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 

010/2013 10 Que se instrua os setores,responsáveis pela formalização do processo, a obedecerem à 

sequência cronológica durante a inserção das peças no processo. 

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. 
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010/2013 10 Que se instrua os setores, pelos quais tramita o processo, para o preenchimento da sua 
movimentação na capa. 

Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de 

recebimento da importância paga pela aquisição do material ou serviço. 

Que se instrua os supridos a anexarem as devidas solicitações às próximas 
aquisições/contratações de serviços. 

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. 

Que se instrua os Supridos a executarem as despesas, inclusive o pagamento destas, dentro 

do período fixado para a aplicação dos recursos. 

Que se instrua os servidores responsáveis a aplicarem as devidas restrições relativas à 
Conformidade Contábil. 

Que se instrua o setor competente a anexar os comprovantes da operação com o cartão de 

crédito aos processos futuros. 

Que se instrua os servidores, responsáveis pela formalização do processo, quanto à inserção 
de documento em via única. 

Que se instrua os setores,responsáveis pela formalização do processo, a obedecerem à 

sequência cronológica durante a inserção das peças no processo. 

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. 

011/2013 10 Que se instrua os setores, pelos quais tramita o processo,quanto à aposição, junto às 

assinaturas, do respectivo carimbo de identificação, contendo: nome, função e matrícula 
SIAPE. 

Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de 

recebimento da importância paga pela aquisição do material ou serviço. 

Que se instrua os supridos a anexarem as devidas solicitações às próximas 
aquisições/contratações de serviços. 

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. 

Que se instrua o setor competente a anexar as cópias das faturas e dos comprovantes de 

venda aos processos futuros. 

012/2013 16 Que seja observada a inexistência da informação referente ao “cargo a ser ocupado” pela 

servidora, no órgão de destino. 

Que se instrua os setores da DGPa inserir, no processo, toda documentação concernente ao 

mesmo, em atendimento ao normativo. 

013/2013 16 Que se exija do cessionário a apresentação de documento de freqüência mensal do servidor 

em atendimento ao Normativo. 

Que se oriente o setor para que, em futuros processos de cessão seja apresentado documento 

mensal de freqüência. 

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; 

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.  

Que se atente, em processos futuros, quanto a necessidade de se apor a assinatura do 

responsável pela Instrução Funcional do processo. 

Em não havendo, que se proceda ao devido ressarcimento referente ao mês abril/11. 

Que se revisem os cálculos das despesas decorrentes da cessão do servidor, bem como dos 
valores ressarcidos pelo Governo do Estado da Bahia, regularizando-se, se for o caso. 

Que se atente, em cessões futuras, quanto a necessidade de exclusão da gratificação de 

Dedicação Exclusiva, no caso de docentes cedidos para outra instância administrativa. 

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal sobre a necessidade de se apor o 
carimbo próprio em todas as folhas dos processos; 

Que se instrua o setor de movimentação de pessoal a não numerar a capa do processo, bem 

como o verso dos documentos, conforme dispõe o Normativo. 

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal a apor a rubrica do servidor responsável 
nas folhas dos processos.  

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal a proceder à devida revisão e correção 

dos registros no SIAPE.  

Que a DGP/ COMOP promova uma busca criteriosa, a fim de localizar o processo de 
cessão do servidor H.J.D.L. 

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. 
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014/2013 16 Que se oriente o setor de movimentação de pessoal sobre a necessidade de se apor o 
carimbo próprio em todas as folhas dos processos; 

Que se instrua o setor de movimentação de pessoal a não numerar a capa do processo, bem 

como o verso dos documentos, conforme dispõe o Normativo. 

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal a apor a rubrica do servidor responsável 
nas folhas dos processos.  

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal a proceder a devida revisão e correção 

dos registros no SIAPE.  

015/2013 16 Que a DGP/ COMOP promova uma busca criteriosa, a fim de localizar o processo de 
cessão do servidor H.J.D.L. 

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. 

016/2013 16 Que se proceda à prorrogação anual da cessão, mediante atualização da Portaria. 

Que se exija do cessionário a apresentação de documento de frequência mensal do servidor, 

de acordo com a exigência da Portaria. 

Que se instrua o setor de movimentação de pessoal a inserir o carimbo próprio nas folhas 
dos processos, conforme preceitua a Portaria. 

Que se oriente o setor de movimentação de pessoal para o correto ordenamento das páginas 

do processo. 

Que se revisem os cálculos das despesas do servidor, bem como o valor ressarcido pelo 

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

Que se proceda ao ressarcimento das despesas do servidor referente ao mês de mar/2013.   

Que se atente, em cessões futuras, quanto a necessidade de exclusão da gratificação de 

Dedicação Exclusiva, no caso de docentes cedidos para outra instância administrativa. 

017/2013 16 Que se proceda à prorrogação anual da cessão mediante atualização da Portaria.  

Que se exija do cessionário a apresentação de documento de frequência mensal do servidor, 

de acordo com a exigência da Portaria. 

018/2013 02 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. 

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a se atentar para inserção do local, da data e do 

carimbo dos signatários, a fim de promover a validade do ato. 

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria estabelecer mecanismo de controle quanto aos 
cálculos elaborados, tendo em vista que os mesmos repercutem no valor total da aquisição. 

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer mecanismo de controle, observando 

o preenchimento do “Enquadramento do Serviço ou Material” no que concerne à indicação 
do tipo de licitação. 

Que instrua os setores dessa Pró-reitoria a estabelecer mecanismo de controle, atentando 

para inserção de elementos necessários à validação do ato: local, data, carimbo e assinatura 

dos servidores, bem como autorização da Magnífica Reitora. 

Que instrua o Pregoeiro a estabelecer mecanismo de controle, observando o quanto disposto 

nos documentos, a fim evitar possíveis invalidações destes. 

Que instrua o Pregoeiro a estabelecer no edital as condições de entrega do objeto licitado de 

forma mais detalhada, observando as previsões normativas. 

Que instrua o Pregoeiro a estabelecer mecanismo de controle, de forma que seja evitada a 

ocorrência de equívocos e/ou repetições desnecessárias dos textos. 

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. 

Que se estabeleça mecanismo de controle, observando o quanto disposto nos documentos, 

de modo a evitar erros formais. 

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. 

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer mecanismo de controle, observando 

a devida juntada dos documentos nos autos, de modo a respeitar a ordem cronológica 
durante a respectiva inserção. 

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer mecanismo de controle quanto aos 

cálculos elaborados, tendo em vista que os mesmos devem refletir no valor total da compra. 

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. 
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  Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer mecanismo de controle, atentando 
para a inserção, junto à assinatura do responsável, do respectivo carimbo de sua 

identificação, contendo: nome, função e matricula SIAPE. 

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. 

Que o Pregoeiro proceda à motivação dos atos que provoquem alterações nos prazos 

dispostos nos processos. 

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. 

Que o Pregoeiro observe os prazos legais quando da prática de atos nos processos 

licitatórios, a fim de evitar possíveis prejuízos à regular conclusão dos autos e aos direitos 
dos administrados. 

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. 

Que o Pregoeiro observe o prazo de validade das declarações de regularidade fiscal 

apresentadas pelas empresas vencedoras do certame. 

Que o Pregoeiro observe o cumprimento das exigências legais no que tange às condições 

habilitatórias dos licitantes. 

Que o Pregoeiro observe o prazo de validade das declarações de regularidade fiscal 

apresentadas pelas empresas vencedoras do certame. 

Que oriente os servidores dessa Pró-Reitoria acerca da necessidade e da importância de 

numerar e rubricar todas as folhas dos processos. 

Que oriente os servidores dessa Pró-Reitoria acerca da necessidade e da importância de 

aposição da numeração e rubrica nas peças do processo, pelos responsáveis que as 

adicionarem. 

Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer mecanismo de controle, observando 
a devida juntada dos documentos nos autos, de modo a respeitar a ordem cronológica 

durante a respectiva inserção. 

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. 

Que seja evitado a ocorrência de equívocos e/ou repetições desnecessárias dos textos. 

Que se atente para a inserção das assinaturas dos documentos, a fim de assegurar a validade 
dos mesmos. 

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. 

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 

Que o Pregoeiro observe as determinações legais, fazendo constar no processo documentos 

imprescindíveis para regular tramitação do certame licitatório. 

019/2013 21  Que essa Comissão estabeleça mecanismo de controle, observando a devida juntada dos 
documentos nos autos, de modo a respeitar a ordem cronológica durante a respectiva 

inserção. 

 

Que essa Comissão estabeleça mecanismo de controle, atentando para a inserção, junto à 

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

função e matricula SIAPE. 

Que se observe as datas dispostas nos documentos confeccionados por esta Comissão, a fim 
de evitar possíveis invalidações destes. 

Que essa Comissão atente para o registro de informações acerca dos atos praticados junto às 

partes envolvidas no processo. 

Que se observe as datas dispostas nos documentos confeccionados por esta Comissão, a fim 
de evitar possíveis invalidações destes. 

020/2013 17 Que se instrua a COAP quanto à necessidade de se colocar capa nos processos. 

Que se instrua a COAP quanto a necessidade de se observar a numeração dos processos, de 

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

Que a COAP insira, em futuros processos, documento ou registro da regularidade de 

frequência do servidor. 

Que a COAP registre, em futuros processos, a informação de que o servidor responde ou 

não a processo administrativo disciplinar/inquérito administrativo. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros processos, a autorização de utilização ou não 

da licença prêmio, quando necessário, para contagem do tempo de serviço. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme 
preceituam as Portarias.  
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020/2013 17 Que se oriente a COLEN, na instrução do processo, a fundamentar legalmente o despacho a 
fim de conferir ao mesmo os pressupostos jurídicos que ensejaram o direito à concessão do 

abono de permanência. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros processos, os atos administrativos pertinentes.     

Que se inclua, em processos futuros, cópia da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 
do servidor em outros regimes previdenciários, quando houver. 

021/2013 17 Que se instrua a COAP quanto a necessidade de se colocar capa nos processos. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme 

preceituam as Portarias. 

Que a COAP insira, em futuros processos, documento ou registro da regularidade de 

frequência do servidor. 

Que a COAP registre, em futuros processos, a informação de que o servidor responde ou 

não a processo administrativo disciplinar/inquérito administrativo. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros processos, a autorização de utilização ou não 

da licença prêmio, quando necessário, para contagem do tempo de serviço. 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 
do servidor em outros regimes previdenciários, quando houver. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros processos, os atos administrativos pertinentes.     

 

022/2013 17 Que se instrua a COAP quanto à necessidade de se colocar capa nos processos. 

Que a COAP insira, em futuros processos, documento ou registro da regularidade de 
frequência do servidor. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme 

preceituam as Portarias. 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 
do servidor em outros regimes previdenciários, quando houver. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros processos, os atos administrativos pertinentes.     

023/2013 17 Que se instrua a COAP quanto à necessidade de se colocar capa nos processos 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme 
preceituam as Portarias.  

Que se inclua, em processos futuros, cópia da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 

do servidor em outros regimes previdenciários, quando houver. 

Que a COAP insira, em futuros processos, documento ou registro da regularidade de 
frequência do servidor. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros processos, a autorização de utilização ou não 

da licença prêmio, quando necessário, para contagem do tempo de serviço. 

Que se instrua a COAP a incluir, em futuros processos, os atos administrativos pertinentes. 

024/2013 17 Que se instrua a COAP quanto à necessidade de se colocar capa nos processos. 

  Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme 

preceituam as Portarias. 

   

Que se inclua, em processos futuros, cópia da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 

do servidor em outros regimes previdenciários, quando houver. 

 
 

025/2013 17 Que se instrua a COAP quanto a necessidade de se colocar capa nos processos. 

Que a COAP insira, em futuros processos, documento ou registro da regularidade de 

frequência do servidor. 

Que se instrua a COAP a inserir o carimbo próprio nas folhas dos processos, conforme 
preceituam as Portarias. 

Que se inclua, em processos futuros, cópia da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 

do servidor em outros regimes previdenciários, quando houver. 

026/2013 17 Que seja verificado, junto a instância responsável, a devida revisão e correção dos registros 
no SIAPE 

027/2013 - 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. 

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. 

Que os servidores dos setores envolvidos na tramitação dos autos sejam instruídos a não 
proceder à numeração de páginas no verso destas.  

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. 

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. 

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.  
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  Que instrua os servidores envolvidos na confecção dos atos a se atentar para aposição do 
carimbo dos signatários. 

Que se atente para a inserção das assinaturas dos documentos, a fim de assegurar a validade 

dos mesmos 

028/2013 13 Que esse campus passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de 
Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

029/2013 18 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. 

030/2013 13 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. 

Que seja providenciado, junto ao órgão competente, o CRLV’s dos veículos acima 

mencionados,  referentes ao exercício 2013. 
 

Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais deste campus. 

 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. 

 Que passe a promover o adequado preenchimento do “Boletim Diário”. 

Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a contemplar o disposto no art. 4º da 

IN SLTI nº. 03/2008. 

031/2013 13 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. 

: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 
nos documentos dos veículos oficiais desse campus. 

Que seja providenciado as atualizações dos CRLV’s dos veículos do campus. 

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. 

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. 

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. 

032/2013 13 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. 

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. 

 Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais desse campus. 

Em não estando, que seja providenciado as atualizações dos CRLV’s dos veículos acima 

mencionados. 

033/2013 13 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. 

Que seja observado, na íntegra, o teor das Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com intuito 

de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

 Que seja providenciada, junto ao órgão competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” no 
documento do veículo acima citado. 

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. 
 

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. 

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. 

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. 

034/2013 13 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. 

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. 

 

Em não havendo, que sejam providenciados os CRLV’s dos veículos acima relacionados. 
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  Caso estejam desatualizados, que sejam providenciadas as atualizações dos CRLV’s dos 
veículos acima mencionados. 

 Que seja providenciada, junto ao órgão competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais deste IFBA/Reitoria. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Que passe a promover o adequado preenchimento do “Boletim Diário” e/ou do relatório 
intitulado “Análise de Consumo – Analítico”. 

Que passe a promover o adequado preenchimento do “Boletim Diário” e/ou do documento 

intitulado “Análise de Consumo – Analítico”. 

 

Que passe a promover o adequado preenchimento do documento intitulado “Análise de 

Consumo – Analítico”. 

Que crie mecanismo de controle de modo que as informações constantes no “Boletim 

Diário” reflitam naquelas insertas na “Análise de Consumo-Analítico” e vice-versa. 

 Que o Setor de Transporte crie mecanismo de controle, de modo a permitir que apenas os 

servidores que ocupam cargo de “Motorista”, os terceirizados contratados para este fim e 

os servidores devidamente autorizados possam conduzir os veículos oficiais do 
IFBA/Reitoria. 

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. 

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. 

 

Que o DEPAD faça constar nos documentos por ele emitidos, informações condizentes e 
precisas, de forma a refletir a realidade dos dados apresentados. 

 

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. 

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. 

035/2013 13 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. 

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. 

Que seja observado, na íntegra, o teor das Solicitações de Auditoria – S.A.’s, com intuito 

de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 

Que seja providenciada, junto ao órgão competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais desse campus. 

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. 

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. 

Que passe a promover o adequado preenchimento do “Boletim Diário”. 

Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a contemplar o disposto no art. 4º da 

IN SLTI nº. 03/2008. 

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. 

 

036/2013 20 Que se proceda à suspensão dos pagamentos de adicionais de periculosidade/insalubridade, 

uma vez que não existe Laudo de Avaliação Ambiental naquele Campus; 

Que se proceda ao pagamento de adicionais de insalubridade/periculosidade apenas quando 

houver Laudos de Avaliação Ambiental vigentes. 

 
 

Que se proceda à suspensão dos pagamentos de adicionais de insalubridade/periculosidade, 

visto que não foram observados ambientes perigosos e insalubres, conforme o disposto no 
Laudo de Avaliação Ambiental. 
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  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. 

Que se proceda ao pagamento de adicional de insalubridade apenas quando houver a 

avaliação conclusiva do ambiente já periciado e declarado insalubre; 

Que se promovam as medidas necessárias/urgentes para se regularizar os ambientes cujos 

laudos apresentaram “Avaliação Não Conclusiva” quanto ao risco. 

Que se proceda ao recadastramento dos servidores tendo como base o Laudo de Avaliação 
Ambiental expedidos pela DGP em 2012, atualmente em vigência; 

 

Que se proceda à suspensão do pagamento de adicionais de insalubridade/periculosidade 

nos casos de servidores que exercem atividades nos ambientes sem Avaliação Conclusiva; 

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. 

Que se proceda a apuração quanto ao exercício/lotação do servidor no período entre 
01/12/2012 e 05/05/2013, uma vez que ocasionou o pagamento retroativo de adicional de 

insalubridade no mês de ago/2013. 

037/2013 13 Que passe a promover o adequado preenchimento das planilhas encaminhadas por esta 
Unidade de Auditoria Interna. 

Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais deste campus. 

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. 

038/2013 13 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. 

Que passe a promover o adequado preenchimento das planilhas encaminhadas por esta 

Unidade de Auditoria Interna. 

 

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. 

Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” 

nos documentos dos veículos oficiais deste campus. 
 

Que seja providenciado as atualizações dos CRLV’s dos veículos acima mencionados. 

Que passe a promover o adequado preenchimento do “Boletim Diário”. 

Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a contemplar o disposto no art. 4º da 
IN SLTI nº. 03/2008. 

 

039/2013 13 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. 

 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. 

 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. 

 

040/2013 13 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. 

041/2013 13 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. 

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. 

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. 

Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a inserir as informações dispostas no 

art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 

042/2013 13  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. 

Que esse campus passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de 
Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

043/2013 13 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. 

044/2013 13 Que esse campus passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de 

Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 

  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. 

 

  Que esse campus passe a promover o atendimento às S.A. oriundas desta Unidade de 
Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo setor. 
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4.3 Relação das Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna 

por meio de Relatórios de Auditoria -exercício 2013 

 

QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES - 2013  

AÇÃO ÁREA RELATÓRIO Nº RECOMENDAÇÃO  

02 CONTROLE DE GESTÃO  01 13 

02 CONTROLE DE GESTÃO  02 31 

02 CONTROLE DE GESTÃO  03 1 

02 CONTROLE DE GESTÃO  04 3 

10 GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL 05 8 

10 GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL 06 13 

10 GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL 07 7 

10 GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL 08 10 

10 GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL 09 7 

10 GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL 10 9 

10 GESTÃO FINANCEIRA/CONTÁBIL 11 8 

16 GESTÃO DE PESSOAS 12 2 

16 GESTÃO DE PESSOAS 13 8 

16 GESTÃO DE PESSOAS 14 4 

16 GESTÃO DE PESSOAS 15 2 

16 GESTÃO DE PESSOAS 16 7 

16 GESTÃO DE PESSOAS 17 2 

02 CONTROLE DE GESTÃO  18 51 

21 GESTÃO DE PESSOAS 19 8 

17 GESTÃO DE PESSOAS 20 9 
17 GESTÃO DE PESSOAS 21 7 
17 GESTÃO DE PESSOAS 22 5 

17 GESTÃO DE PESSOAS 23 6 
17 GESTÃO DE PESSOAS 24 3 
17 GESTÃO DE PESSOAS 25 4 

17 GESTÃO DE PESSOAS 26 1 

- - 27 14 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 28 1 

18 GESTÃO DE PESSOAS 29 2 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 30 6 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 31 8 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 32 4 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 33 7 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 34 19 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 35 9 

20 GESTÃO DE PESSOAS 36 11 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 37 4 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 38 7 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 39 3 
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QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES - 2013  

AÇÃO ÁREA RELATÓRIO Nº RECOMENDAÇÃO  

13 GESTÃO PATRIMONIAL 40 1 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 41 4 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 42 2 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 43 2 

13 GESTÃO PATRIMONIAL 44 2 

 

 

5 RESOLUÇÕES EMANADAS PELO CONSELHO SUPERIOR DO IFBA -

CONSUP 

 

RESOLUÇÃO INSTITUIÇÃO/CAMPI 

Resolução 86 - Aprovar o Projeto Pedagógico Institucional – PPI. Institucional 

Resolução 85 –Aprovar a terceira revisão do Projeto doCurso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
Salvador 

Resolução 84 –Aprovar o Regimento do Campus Salvador- IFBA. Salvador 

Resolução 83 –Aprovar o Plano de Curso Técnico de Nível Médio em 

Meio Ambiente, Integrado ao Ensino Médio. 
Seabra 

Resolução 82 –Aprovar as alterações no Projeto do Curso de 

Licenciatura em Matemática. 
Salvador 

Resolução 81 – Aprovar alterações no Projeto do Curso de 

licenciatura em Eletromecânica.  
Simões Filho 

Resolução 80 –Deferir os pedidos de reintegração dos alunos dos 

Cursos Integrados de Turismo e Aquicultura. 
Valença 

Resolução 79–Substituir a Resolução nº 06/97 determina o 

funcionamento da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, 

diretamente vinculada ao(a) Reitor(a) e como Órgão  de 

Assessoramento ao Conselho Superior do IFBA. 

Institucional 

Resolução 78–Homologação do resultado final dos processos de 

consulta para a escolha de representantes dos segmentos docente, 

discente e tecnico-administrativo no CONSUP e dos cargos de 

Reitor(a) e Diretor(a) Geral dos Campus, exceto do Câmpus 

Camaçari, em razão de encontrar-se sub judice. 

Institucional 

Resolução 77–Aprovar, ad referendum, as alterações, propostas pela 

Comissão Eleitoral Central, no Calendário Eleitoral para aescolha 

do(a) Reitor(a), Diretores-Gerais e Conselho Superior do IFBA – 

Gestão 2014 – 2018. 

Institucional 

Resolução 76 –Aprovar o Programa de Gestão e Avaliação de 

Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação 

do IFBA – PROGED. 

Institucional 

Resolução 75 –Aprovar as alterações, propostas pela Comissão 

Eleitoral Central, no Calendário Eleitoral para a escolha do (a) Reitor 

(a), Diretores-Gerais e Conselho Superior do IFBA – Gestão 2014 – 

2018. 

Institucional 
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Resolução 74 – Prorrogação de prazo de conclusão dos trabalhos da 

Comissão para elaborar Plano de Qualificação Institucional – PQI e 

Normas de Afastamentos de Servidores Docentes e Técnico-

Administrativos em Educação para Qualificação e Capacitação. 

Institucional 

Resolução 73 - Estabelece o Código Disciplinar Discente do IFBA. Institucional 

Resolução 72 - Determinar que a Reitoria e os Diretores dos Câmpus 

adotem as providências administrativas para a escolha dos cargos de 

Reitor(a) e Diretor(a) Geral dos Câmpus e de representantes no 

CONSUP. 

Institucional 

Resolução 71 –Aprovar os ajustes, propostos pela Comissão Eleitoral 

Central, no Regulamento para Eleição de Representantes no Conselho 

Superiordo IFBA, nas Normas do Processo Eleitoral para Escolha do 

Reitor do IFBA e nas Normas do Processo para Escolha dos Diretores-

Gerais dos Câmpus. 

Institucional 

Resolução 70 –Tornar sem efeito a Resolução nº 64, de 24/10/2013, 

publicada no Diário Oficial da União de 1º/11/2013. 
Institucional 

Resolução 69 –Aprovar alterações no Projeto Pedagógico do Curso de 

Engenharia Civil. 
Vitória da Conquista 

Resolução 68 –Aprovar alterações no Projeto Pedagógico do Curso 

deEngenharia Ambiental. 
Vitória da Conquista 

Resolução 67 –Aprovar alterações noProjeto Pedagógico do Curso 

deBacharelado em Sistemas da Informação. 
Vitória da Conquista 

Resolução 66 –Aprovar alterações no Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Computação. 
Santo Amaro 

Resolução 65 – Aprovar alterações no Projeto Pedagógico do Curso 

de Licenciatura em Química. 
Porto Seguro 

Resolução 64 – Aprovar, ad referendum, o afastamento da Reitora do 

país,para participar da “Missão de prospecção, no âmbito da 

educaçãoprofissional nos países-Brasil-Uruguai. 

Institucional 

Resolução 63 –Constituição de Comissão para elaborar Plano de 

Qualificação Institucional – PQI e Normas de Afastamentos de 

Servidores Docentes e Técnico-Administrativos emEducação para 

Qualificação e Capacitação. 

Institucional 

Resolução 62 – Ratificação, ad referendum, do Regulamento para 

Eleição de Representantes dos Segmentos Discente, Técnico-

Administrativo e Docente no Conselho Superior do IFBA, as Normas 

do Processo Eleitoral para Escolha do Reitor do IFBA e as Normas do 

Processo para Escolha do Diretor-Geral do Câmpus (Barreiras, 

Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, 

Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões 

Filho, Valença, Vitória da Conquista)  do  IFBA. 

Institucional 

Resolução 61 –Aprovação do Plano do Curso Técnico de NívelMédio 

em Informática, Integrado ao Ensino Médio, em 04 (quatro)anos. 
Camaçari 

Resolução 60 –Aprovação do Plano do Curso Técnico de Nível 

Médio em Informática, subsequente ao Ensino Médio. 
Seabra 

Resolução 59 – Aprovação da Suspensão da Oferta dos Cursos de 

Turismo e Hospedagem na Forma Curricular Integrada ao 

EnsinoMédio, Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer 

Salvador 

Resolução 58 –Aprovação da Atualização do Projeto do Curso Porto Seguro 
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Superior de Licenciatura em Computação. 

Resolução 57 –Aprovação do novo Fluxograma e a nova 

MatrizCurricular do Curso Superior de Licenciatura em Física. 
Salvador 

Resolução 56–Estabelece, ad referendum, que para os Campi Feira de 

Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Seabra, sejam adotados 

procedimentos distintos, haja vista a especificidade do pleito. 

Institucional 

Resolução 55 – Aprovação, ad referendum, do Regulamento para 

eleição de Representantes dos Segmentos Discente, Técnico-

Administrativo e Docente no Conselho Superior do IFBA. 

Institucional 

Resolução 54 – Aprovação, ad referendum, das Normas do Processo 

Eleitoral para Escolha do Diretor Geral do Campus (Barreiras, 

Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, 

PauloAfonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões 

Filho, Valença, Vitóriada Conquista) do IFBA - Quadriênio 

2014/2017. 

Institucional 

Resolução 53 – Aprovação, ad referendum, das normas do Processo 

Eleitoral para Escolha do Reitor do IFBA - gestão 2014/2017. 
Institucional 

Resolução 52 – Prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos da 

Comissão de revisão do Documento Normativo daPolítica de 

Assistência Estudantil. 

Institucional 

Resolução 51 – Institui Comissão Eleitoral Central integrada pelos 

técnico-administrativos, docentes e discentes. 
Institucional 

Resolução 50 –Projeto do Curso de Especialização em Educação 

Profissional Integrada à Educação Básica, na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos e nível de Pós-Graduação Lato Sensu, na 

modalidade educação à distância. 

Institucional 

Resolução 49 – Constituição de Comissões Eleitorais do campus e da 

Reitoria integradas pelos técnico-administrativos, docentes e 

discentes. 

Institucional 

Resolução 48 – Recondução de comissão de elaboração e 

apresentação de normas, para a organização e execução do Processo 

Eleitoral destinado à escolha de representantes discentes da Educação 

Básica, Técnica e Tecnológica, no CONSUP. 

Institucional 

Resolução 47 – Aprovação, ad referendum, da alteração do período 

de realização do I Congresso do PPI do IFBA. 
Institucional 

Resolução 46 – Constituição da comissão para revisão de Documento 

Normativo da Política de Assistência Estudantil do IFBA, com base 

nas Diretrizes para a Política de Assistência Estudantil atualizada. 

Institucional 

Resolução 45 –Aprovação, ad referendum, das alterações no 

calendário eleitoral aprovado pela Resolução nº 27, de28/06/2013. 
Institucional 

Resolução 44 –Aprovação,ad referendum, do Plano de Curso Técnico 

em Computação Gráfica, modalidade subsequente,doNúcleo 

Avançado de Salinas da Margarida/Câmpus de Salvador/IFBA, e 

autorização de funcionamento. 

Salvador 

Resolução 43 – Aprovação da oferta do Curso Técnico de Nível 

Médio emInformática, Integrado ao Ensino Médio, em 04 (quatro) 

anos, e autorização de funcionamento. 

Camaçari 

Resolução 42 – Aprovação da oferta do Curso Técnico de Nível 

Médio emMeio Ambiente, forma: Integrada, e autorização de 
Seabra 
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funcionamento. 

Resolução 41 – Aprovação da oferta do Curso Técnico de Nível 

Médio emInformática, modalidade subseqüente, e autorização do 

funcionamento. 

Seabra 

Resolução 40 – Aprovação do Plano de Curso de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio em Segurança do Trabalho, 

modalidade subsequente. 

Eunápolis 

Resolução 39 – Aprovação da Política de Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia e Inovação no âmbito do IFBA (PPITTI), 

em caráter experimental, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

Institucional 

Resolução 38 –Aprovação do Programa de Pós-Graduação 

Interinstitucional em Rede de Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia (PGPITT). 

Institucional 

Resolução 37 – Aprovação dos calendários acadêmicos de 2013 do 

IFBA, dos Câmpus de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira 

deSantana, Ilhéus, Irecê,Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, 

Salvador, Santo Amaro, Seabra,Simões Filho, Valença e Vitória da 

Conquista. 

Institucional 

Resolução 36 – Autorização dos Colegiados dos Cursos Superiores a 

procederem à análise dos programas das disciplinas, cursadas pelos 

estudantes dos Cursos Superiores do IFBA, participantes do Programa 

Ciência sem Fronteiras – CSF e do Programa Emerging Leaders in the 

Americas Program- ELAP. 

Institucional 

Resolução 35 – Deferimento do pedido de reintegração de Ludmila 

Oliveira Santos Bathomarco Lemos,  no Curso de Bacharelado em 

Administração. 

Salvador 

Resolução 34 – Aprovação do Regimento do I Congresso do PPI do 

IFBA. 
Institucional 

Resolução 33 – Autorização de afastamento do país da Reitora para 

participar do Programa “Educação como PonteEstratégica Brasil-

África - Angola”. 

Institucional 

Resolução 32 – Aprovação, ad referendum, do Regulamento para 

Eleição de representantes dos segmentos Discente, Técnico-

administrativo e Docente para Composição das Comissões Eleitorais 

dos Câmpus para Eleição do Cargo de Reitor, Diretor Geral 

dosCâmpus e Representantes do Conselho Superior do IFBA. 

Institucional 

Resolução 31 – Recondução da Comissão de elaboração e 

apresentação de normas, para organização e execução do Processo 

Eleitoral para escolha de representantes discentes da Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica, no CONSUP. 

Institucional 

Resolução 30- Aprovação da Atualização da Bibliografia das 

Disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimentode Sistemas – ADS. 

Eunápolis 

Resolução 29 – Constituição de Comissão para adoçãodos 

procedimentos necessários à escolha derepresentantes da comunidade, 

para integrarem comissões eleitorais condutoras dos processos de 

consulta para escolha de representantes dos segmentos docente, 

discente e técnico-administrativo no CONSUP e dos cargos de Reitor 

e Diretor-Geral dos Câmpus. 

Institucional 

Resolução 28 – Deflagração dos processos de consulta àcomunidade 

para escolha de representantes dos segmentos docente, discente 
Institucional 
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etécnico-administrativo no CONSUP e dos cargos de Reitor e Diretor-

Geral dos Câmpus, bem como fixação da data de eleições para 

19/11/2013. 

Resolução 27 – Aprovação do Calendário Eleitoral para escolha de 

representantes dos segmentos docente, discente e técnico-

administrativo no CONSUP, e dos cargos de Reitor e Diretor-Geral 

dos Câmpus. 

Institucional 

Resolução 26 – Aprovação doRegimento Geral do IFBA Institucional 

Resolução 25 – Aprovação da padronização, procedimentos e  

regulamentação do Incentivo à Qualificação dosservidores técnico-

administrativos do IFBA. 

Institucional 

Resolução 24 – Constituição de comissão de elaboração e 

apresentação de normas, para a organização e execução do Processo 

Eleitoral destinado à escolha de representantes discentes da Educação 

Básica, Técnica e Tecnológica, no CONSUP. 

Institucional 

Resolução 23 – Constituição de Comissão para acompanhamento de 

andamento de processos e esclarecimentos necessários decorrentes dos 

Relatórios de visita aos Campi de Ilhéus e Paulo Afonso. 

Institucional 

Resolução 22 – Aprovaçãodo Regimento Interno do Comitê Gestor 

Institucional deFormação Inicial e Continuada de Profissionais de 

Magistério da Educação Básica doIFBA. 

Institucional 

Resolução 21–Aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

- PDI/IFBA 2014-2018: Concepção e Metodologia para Construção. 
Institucional 

Resolução 20 – Aprovação doPlano de Desenvolvimento Institucional 

– PDI/IFBA 2009 – 2013. 
Institucional 

Resolução 19 – Constituição deComissão de elaboração de propostas 

de Calendários, para realização de Eleições doCONSUP, do Reitor e 

de Diretores Gerais dos Campi. 

Institucional 

Resolução 18 – Recondução deComissãoElaboradora das Diretrizes 

para a Política de Assistência Estudantil do IFBA. 
Institucional 

Resolução 17–Constituição deComissãoElaboradora das Diretrizes 

para a Política de Assistência Estudantil do IFBA. 
Institucional 

Resolução 16– Aprovação, ad referendum, doProjeto que trata do 

Programa de Pós-Graduação Interinstitucional em Rede dePropriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia. 

Institucional 

Resolução 15 - Aprovação, ad referendum, do Projetodo Curso 

Superior de Licenciatura em Matemática, na modalidade à distância. 
Eunápolis 

Resolução 14–Aprovação, ad referendum, do Projeto do Curso 

Superior de Licenciatura em Física, na modalidade àdistância. 
Salvador 

Resolução 13–Constituição de Comissão para acompanhamento de 

matéria acerca do reconhecimento dostítulos de Pós-

Graduação,obtidos no MERCOSUL. 

Institucional 

Resolução 12–Aprovação de Parecer Coletivo – Reuniões Itinerantes 

do CONSUPdo IFBA. 
Institucional 

Resolução 11–Aprovação daRegulamentação de Visitas de 

Conselheiros aos Campi do IFBA. 
Institucional 

Resolução 10 - Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Institucional 
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Informação – PDTI do IFBA. 

 Resolução 09 – Aprovação da Política de Segurança da Informação e 

Comunicação - PSIC doIFBA. 
Institucional 

Resolução 08 – Aprovação do Planejamento Estratégico da 

Tecnologia da Informação – PETI do IFBA. 
Institucional 

Resolução 07 – Aprovação do Plano de Curso Técnico de Nível 

Médio em Infraestrutura Escolar eautorização do funcionamento em 

todos os campi do IFBA. 

Institucional 

Resolução 06 – Aprovação do Plano de Curso Técnico de Nível 

Médio em Secretaria Escolare autorização do funcionamento em todos 

os campi do IFBA. 

Institucional 

Resolução 05 – Aprovação do Plano de Curso Técnico de Nível 

Médio em Multimeios Didáticos realização do 1º Congresso do IFBA 

e autorização do funcionamento em todos os campi do IFBA. 

Institucional 

Resolução 04 – Aprovação do Plano de Curso Técnico de Nível 

Médio em Alimentação Escolar e autorização do funcionamento em 

todos os campi do IFBA. 

Institucional 

Resolução 03 – Aprovação da execução do Programa de Formação 

Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas 

de Ensino Público (PROFUNCIONÁRIO). 

Institucional 

Resolução 02 – Aprovação do Projeto do Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica - Nível Mestrado. 
Salvador 

Resolução 01 – Aprovação do Relatório de Gestão 2012 – Prestação 

de Contas TCU - IFBA 2012. 
Institucional 

 

 

6 AÇÕES RELATIVAS ÀS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA 

ENTIDADE OU OUTRAS UNIDADES DE OUVIDORIA RELACIONADAS 

 

A Ouvidoria deste Instituto encontra-se em fase de implantação, motivo pelo qual as 

demandas no ano de 2013 foram parcas, tendo sido apenas recebida mediante e-mail, 

encaminhado por esta Unidade de Auditoria Interna, a denúncia acerca de suposta 

irregularidade na contratação de professores no Campus de Vitória da Conquista. 
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7 AÇOES RELATIVAS ÀS DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

No exercício 2013, foram recebidas pela Unidade de Auditoria Interna as denúncias abaixo 

descritas, sendo encaminhados, respectivamente, os Memorandos nºs. 048/2013, 062/2013, 

063/2013 e 067/2013, por meio dos quais se procederam às notificações das partes envolvidas:  

 

-suposta irregularidade do processo seletivo do Programa de Assistência Estudantil – PAE no 

Campus de Camaçari;    

-apuração de aceitação de diplomas estrangeiros, bem como do regime de 30 hs. no Campus 

Santo Amaro; 

-suposta irregularidade na contratação de professores no Campus de Vitória da Conquista. 

 

 

8 CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E 

NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, DESTACANDO, PARA CADA 

PROGRAMA DE GOVERNO POR PROGRAMA DE TRABALHO DA 

ENTIDADE QUE SEJA OBJETO DE UMA AÇÃO DA AUDITORIA 

 

Os trabalhos realizados por esta Unidade de Auditoria Interna não foram focalizados em 

nenhum programa de governo, levando em consideração apenas as ações previstas no 

PAINT 2013.  

 

Insta pontuar que, foi solicitado ao setor competente o Quadro Demonstrativo de 

Despesas – QDD relativo ao exercício 2014, com fito de subsidiar as atividades da 

Unidade de Auditoria Interna para o exercício vindouro. Assim, esta Unidade envidará 

esforços para trabalhar, no ano de 2014, sob a perspectiva de realizar as atividades por 

Programa/Ação, de modo que o QDD-IFBA seja contemplado. 

 

9 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS  

 

9.1 Fragilidades identificadas 

FALTA DE TREINAMENTO DE SERVIDORES: 

 Carência de capacitação em cursos operacionais (SIAPE e Extrator SIAPE); 

 Falta de treinamento relativo às Retenções na Fonte. 
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INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÕES DEVIDAMENTE FORMALIZADAS: 

 Ausência de manuais de controle e de procedimentos que permitam aos 

servidores da área de RH ter uma visão sistêmica da tramitação dos processos; 

 Ausência de manual relativo às rotinas e procedimentos das atividades 

pertinentes ao Setor Financeiro. 

INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA A DIRETRIZES E NORMAS LEGAIS: 

 Inobservância dos procedimentos gerais dos serviços de protocolo; 

 Inobservância à exigência legal da existência de fiscal de contrato. 

FRAGILIDADE NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO: 

 Dificuldade de comunicação entre os setores da área de RH; 

 Falta de ferramentas de controle automático no Sistema de Pessoal que permita 

o acompanhamento e o controle mensal das remunerações, benefícios e 

vantagens. 

INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE CONTROLE SOBRE OS ATOS 

PRATICADOS: 

 Falta de acompanhamento de rotinas/procedimentos que ensejam a suspensão 

manual de rubricas no Sistema de Administração de Pessoal – SIAPE; 

 Reduzido controle dos contratos celebrados por este instituto. 

 

9.2 Regularidade dos Procedimentos Licitatórios  

 

1º Semestre 

 

Ação nº. 02 - PAINT/2013: 

“Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de licitação e sistema de pregão, bem como nas contratações 

diretas”. 

 

 S.A nº: 003/2013  - Atendida 

Diante da necessidade de dar prosseguimento à análise dos processos de 

contratação celebrados pelo Campus Santo Amaro, foi solicitada ao referido 

Campus cópia da Portaria de substituição do respectivo Diretor relativa ao 

mês de abril/2013, caso tenha ocorrido algum afastamento. 
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10 FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E 

ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA 

 

A proposta de expansão acadêmica deste Instituto, por meio de ações do Governo 

Federal, tem oportunizado a criação de novos cursos, a construção de novos campi no 

interior do Estado, quais sejam: Santo Antonio de Jesus- BA, Lauro de Freitas- BA, 

Brumado – BA e Euclides da Cunha- BA, bem como o aumento no repasse 

orçamentário para investimentos de curto e longo prazo, implicando no gerenciamento 

de mais recursos, fatos estes que exigiram a atuação da Unidade de Auditoria Interna, 

por conta da necessidade de maior controle das ações de gestão emanadas e resultantes 

da elevação do volume de transações e na complexidade de atividades. 

 

 

11 INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS 

AO LONGO DO EXERCÍCIO 

 

Eventos Tipo Órgão Executor Local Período Participante 

Auditoria e 

Controle Interno 
Curso 

Programa 

CAPACITA 

CGU 

Salvador/BA 

 
02.05.13 a 13.06.13 

Eliene Pereira de 

Cerqueira 

Auditoria e Controle 

Interno 
Curso 

Programa 

CAPACITA 

CGU 

Salvador/BA 

 

02.05.13 a 13.06.13 
Gilberto dos 

Santos Ávila 

Auditoria e Controle 

Interno 
Curso 

Programa 

CAPACITA 

CGU 

Salvador/BA 

 

02.05.13 a 13.06.13 Leila Mendes de 

Oliveira Daltro 

XIV Congresso 

Brasileiro de 

Auditoria Interna,  

Congresso  

Instituto dos 

Auditores 

Internos do 

Brasil - IIA 

Fortaleza/CE 

 

23.09 a 25.09.13 

 

Sheila Simone 

Kosminsky Weber 

II Ciclo de Debates 

sobre a “Qualidade 

do Gasto Público”-2º 

Seminário: 

“Pensando a 

formação de 

lideranças”. 

Seminário 

 

Centro Regional 

de Treinamento 

da ESAF na 

Bahia – 

Centresaf/BA 

Salvador/BA 

 

 

15.10.2013 

(teleconferência) 

Cássia Regina 

Almeida da Silva 

38º Fórum das 

Auditorias Interna 

do MEC- FONAI 

Fórum 

 

FONAI São Paulo/SP 
   08.05 a 

10.05.13 
Marlene Pereira 

Vilas Boas 

 39º Fórum das 

Auditorias Interna 

do MEC- FONAI 

Fórum 

 

FONAI 
Goiânia/GO 04.11 a 08.11.13 
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12 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA 

INTERNA 

 

     12.1 Projeto de elaboração e implementação da homepage da Unidade de   

Auditoria Interna 

 

O presente projeto visa apresentar a propositura de elaboração e implementação da 

homepage da Unidade da Auditoria Interna deste Instituto Federal da Bahia – IFBA, a 

qual auxiliará e facilitará o acesso dos servidores e do público em geral quanto à missão, 

atividades e outras informações importantes ligadas à mencionada Unidade. 

 

Dentre os objetivos, destacam-se: 

- Propiciar o conhecimento acerca da Unidade Auditoria Interna do IFBA; 

- Facilitar o acesso às informações atinentes ao Setor ; 

- Dirimir dúvidas quanto ao papel da Unidade de Auditoria Interna; 

- Facilitar a pesquisa de legislações, doutrinas, jurisprudências concernentes às matérias 

analisadas pela Auditoria. 

 

Ahomepage será bastante útil à elucidação e ciência quanto ao papel da Unidade de 

Auditoria Interna do IFBA, assim como proporcionar o acesso às informações mais 

relevantes das atribuições desenvolvida pela mesma. Há clara pertinência na criação da 

homepage, visto que, à luz do advento do Decreto nº 3.591/2000 que regulamenta o 

Sistema Interno de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Federal, tornou-se 

imprescindível a atuação da Unidade de Auditoria Interna. 

 

Ademais, o sítio eletrônico coaduna-se com o princípio da transparência pública que 

permeia em toda a Administração Pública Federal, cuja concepção advém do princípio 

constitucional da publicidade, encontrando na Lei nº 12.527, de 18.11.2011, o 

arcabouço jurídico para consubstanciar a importância do acesso à informação de 

interesse público. 

 

Outrossim, considerando que a finalidade precípua da Unidade de Auditoria Interna 

consiste em agregar valor ao resultado da Instituição, demonstrando subsídios para o 

aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, o projeto em apreço 
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busca facilitar o acesso às informações necessárias a este aprimoramento, de modo que 

seja promovido o estreitamento das relações entre os servidores deste IFBA com a 

Auditoria Interna. 

 

 

 12.2 Material Informativo “AUDITORIA INFORMA” 

 

“AUDITORIA INFORMA” – no período de janeiro a dezembro/2013 foram 

distribuídas 06 (seis) edições do material informativo intitulado “AUDITORIA 

INFORMA”, elaborado como iniciativa experimental desta Coordenação de Auditoria 

Interna - IFBA, 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.  

 

  

13 CONCLUSÃO 

 

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT-2013 teve como objeto 

precípuo a consolidação das informações atualizadas acerca das ações de controle 

constantes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT-2013 e 

desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna no exercício 2013, bem como o 

atendimento das deliberações oriundas dos Órgãos de Controle Interno e Externo 

demonstrando assim, o cumprimento do papel da AUDIN, de forma tempestiva e 

satisfatória. 

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 janeiro de 2014. 

 

Marlene Pereira Vilas Boas 

Coordenadora de Auditoria Interna - IFBA 

Matricula n.º 0394065 
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Tabela de Siglas 

Sigla Nome 

CGU  Controladoria Geral da União  

CND Certidão Negativa de Débitos 

COAP Coordenação de Aposentadoria e Pensão 

CPL Comissão Permanente de Licitação  

CPG Coordenação de Pesquisa de Pós-Graduação 

DEPLAN Departamento de Planejamento 

DEQUAV Departamento de Qualidade de Vida 

DGI Diretoria de Gestão da Infra-Estrutura 

DGP Diretoria de Gestão e Pessoas 

DGTI Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 

DIMAP Divisão de Material e Patrimônio 

DN Decisão Normativa 

IN Instrução Normativa 

DIOFC Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 

DOU Diário Oficial da União  

LOA Lei de Orçamento Anual 

PMA Plano de Metas Anual 

PPA Plano Plurianual 

PROAP Pró Reitoria de Administração e Planejamento 

PRODI Pro Reitoria de Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional 

PROEN Pro Reitoria de Ensino 

PROEX  Pro Reitoria de Extensão  

PRPGI Pró Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e Inovação 

S.A Solicitação de Auditoria  

S.F Solicitação de Fiscalização 

SFC Secretaria Federal de Controle  

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira 

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

SIMEC Sistema Integrado do Ministério da Educação e Cultura 

STN Secretaria do Tesouro Nacional 

TCU Tribunal de Contas da União  
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