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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE AUDITORIA Nº 001/2019 – IFBA 

 

 
 

Unidade: Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP 

Programa de Governo: Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica 

Ação–QDD/2019: 2080.2994 

 

 
Senhora Titular, 

 

Em atendimento à Ação nº 16 - PAINT/2019, concernente à avaliação do “Processo de 

Compra/Serviços/Pessoal”, apresentamos os resultados observados por ocasião dos trabalhos 

realizados junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP. 

 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
  

A auditoria foi realizada no período de maio a agosto de 2019, em estrita observância às normas 

de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

No âmbito do trabalho, as restrições, abaixo apresentadas, impactaram na execução desta 

auditoria: 

 

• Atendimento incompleto e intempestivo às Solicitações de Auditoria nº. 

021/2019/AUDINT.REI, de 06/06/2019 e da sua reiteração, através da Solicitação de Auditoria 

nº. 026/2019/AUDINT.REI, de 18/06/2019, as quais requeriam o envio da relação completa 

dos pagamentos efetuados pela UG 158145, programa orçamentário 2080, elemento de despesa 

36 - “Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física” no mês de dezembro de 2018; 
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• Atendimento incompleto à Solicitação de Auditoria nº. 042/2019/AUDINT.REI, de 

15/08/2019, a qual requeria o envio dos processos 23278.004339/2018-68, 

23278.014648/2018-46, 23278.014973/2018-17 e 23278.016894/2018-32. Sendo assim, não 

foi analisado o processo 23278.016894/2018-32.  

 

 

II – OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 1: Verificar a existência de controles internos nos processos de aquisições; 

 

OBJETIVO 2: Verificar a existência de despesas realizadas sem prévio empenho. 

 

 

 

 

III – METODOLOGIA 

 

Para a escolha do campus que foi analisado, foi verificada a composição das despesas pagas no 

último trimestre de 2018. De posse dessa informação, as seleções das amostras ocorreram da 

seguinte forma: 

 
A escolha do campus a ser auditado decorreu da soma dos critérios da materialidade com o da 

racionalização das ações. Quanto à materialidade, a amostragem se pautou na relação entre as 

despesas pagas pela Reitoria e pelo Órgão (IFBA). O quadro 1 demonstra que a Reitoria 

concentrou a maior proporção de despesas pagas no último trimestre de 2018. O quadro 2 

relaciona as despesas pagas pela UG 158145, observando-se que as despesas com maior volume 

de recursos empregados são: “Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física”, “Locação de Mão 

de obra” e “Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica”. A partir dessa informação, foi 

aplicado o critério da racionalização das ações, resultando na escolha das despesas relacionadas 

ao item 36 - “Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física”, visto que o item 37 - “Locação de 

Mão de obra” foi auditado recentemente. 
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Quadro 1: Relação da Reitoria e Órgão (IFBA) quanto às despesas pagas no último trimestre de 2018. 

Mês/Ano 

(A) 
Órgão/Entidade Vinculada (B) Valor Pago (C) Unidade Gestora (D) 

Valor Pago 

(E) 

Porcentagem 

(E/C) 

out/18 

26427 - Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia 

44.084.636,53 

158145 - INST.FED.DE 

EDUC.,CIENC.E TEC.DA 
BAHIA 

37.756.798,20 85,65% 

nov/18 
26427 - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia 

67.277.281,63 
158145 - INST.FED.DE 
EDUC.,CIENC.E TEC.DA 
BAHIA 

61.095.482,21 90,81% 

dez/18  
26427 - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia 

24.113.342,81 
158145 - INST.FED.DE 
EDUC.,CIENC.E TEC.DA 
BAHIA 

15.853.027,85 65,74% 

TOTAL 135.475.260,97   114.705.308,26 84,67% 

 

 

Quadro 2: Despesas pagas no último trimestre de 2018. 

Unidade Gestora: 158145 - INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC.DA BAHIA 

Programa Orçamentário: 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 

Elemento de Despesa 
Valor Pago 

10/2018 

Valor Pago 

11/2018 

Valor Pago 

12/2018 
Soma Porcentagem 

14 - Diárias – Civil 62.067,49 51.658,92 28.397,42 142.123,83 2,38% 

18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 121.480,60 290.637,20 130.878,53 542.996,33 9,10% 

20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores 48.736,94 129.866,66 90.464,50 269.068,10 4,51% 

30 - Material de Consumo 7.071,74 1.493,00 45.075,83 53.640,57 0,90% 

32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

33 - Passagens e Despesas com Locomoção 86.184,15 0,00 68.102,33 154.286,48 2,59% 

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 96.532,42 496.653,52 506.261,92 1.099.447,86 18,43% 

37 - Locação de Mão-de-Obra 637.143,67 790.414,13 869.444,30 2.297.002,10 38,51% 

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317.922,73 256.524,70 303.787,47 878.234,90 14,72% 

40 - Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação 1.330,00 665,00 665,00 2.660,00 0,04% 

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 24.291,36 87.753,22 118.827,17 230.871,75 3,87% 

48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 202.239,00 202.239,00 3,39% 

51 - Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

52 - Equipamentos e Material Permanente 3.749,00 5.704,14 48.253,65 57.706,79 0,97% 

92 - Despesas de Exercícios Anteriores   28.180,14 280,47 28.460,61 0,48% 

93 - Indenizações e Restituições 1.102,00 3.870,11 1.245,22 6.217,33 0,10% 

TOTAL 1.407.612,10 2.143.420,74 2.413.922,81 5.964.955,65 100,00% 

 

A relação de pagamentos efetuados, no último trimestre de 2018, relativa ao Programa 

Orçamentário: 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS, Ação Orçamentária: 

20RL - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO 

PROFISSIONAL E TECNOLOGICA e Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Física foi extraída do Portal da Transparência.  

 



4 
 

 

___________________________________________________________ 
Relatório Técnico Final nº 001/2019 – Ação nº 16 – PAINT/2019 

No momento da seleção dos pagamentos de maior valor, no Portal da Transparência, foram 

identificados os seguintes processos do Sistema Eletrônico de Informações – SEI/IFBA. 

 
Quadro 3: Processos selecionados para amostra. 

Processo SEI 

23278.008056/2018-95 

23278.009975/2017-03 

23278.003376/2018-59 

23278.004339/2018-68 

23278.007795/2018-60 

23278.007798/2018-01 

23278.007801/2018-89 

23278.008920/2018-59 

23278.003127/2018-63 

23278.008970/2018-36 

23278.011375/2018-88 

23278.014648/2018-46 

23278.014973/2018-17 

23278.016894/2018-32 

23278.016896/2018-21 

 

 

Após a definição do universo amostral e da seleção da amostra, procedeu-se à análise 

documental dos processos disponíveis no SEI e à elaboração do presente relatório de auditoria.  

 

 

IV–DO RESULTADO DOS EXAMES 

 
 

DO CONTROLE INTERNO 

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

Organizations of the Treadway Commission) foi realizada entre os meses de maio e junho/2018 

no âmbito dos setores diretamente relacionados com o processo de compras e acompanhamento 

de contratos da Diretoria de Administração e Planejamento (DGAP), conforme Relatório 

Técnico Final de Auditoria de nº 004/2018. 
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CONSTATAÇÃO 01: Ausência de observação a alguns componentes da Estrutura dos 

Controles Internos da Gestão, conforme o disposto na Seção III, Capítulo II da Instrução 

Normativa Conjunta de nº 01/2016 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

e da Controladoria - Geral da União.  

 

CONSTATAÇÃO 1.1: Ausência ou inobservância ao fluxo de processo padronizado. 

Situação encontrada: 

Ao analisar os processos, objeto desta auditoria, no tocante aos controles internos 

administrativos, foi possível observar as seguintes impropriedades:  

a) Ausência de planejamento, no processo de contratação de serviço, inviabilizando a execução 

do processo em tempo hábil, conforme a intenção inicial, devido ao exíguo tempo entre a 

solicitação de serviço e o efetivo empenho da despesa. A título de exemplo pode-se citar a 

oficina “Como elaborar um Pitch” do processo nº 23278.011375/2018-88, a qual a Chamada 

Pública tinha a finalidade de contratar um instrutor para realizar a Oficina “Como elaborar um 

Picht”, no dia 16 de outubro de 2018, no Campus de Barreiras, foi alterada para o dia 12 de 

dezembro de 2018 no Campus de Salvador;  

b) Falha nos procedimentos de autorização e aprovação, visto que os serviços foram executados 

antes da autorização do ordenador de despesa. 

c) O processo nº 23278.016896/2018-21 não possui documentos suficientes que justifique o 

gasto com a execução do serviço. 

 

Evidências: 

 

1 – Processos: 

23278.003376/2018-59 

23278.003127/2018-63 

23278.004339/2018-68 

23278.011375/2018-88 

23278.014973/2018-17 

23278.007795/2018-60 

23278.007798/2018-01 

23278.008920/2018-59 

23278.008970/2018-36 

23278.016896/2018-21 
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Critério: 

1 – Alínea “b”do Inciso III, Art. 11, Seção III, Capítulo II da Instrução Normativa Conjunta de 

nº 01/2016 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria - Geral da 

União: 

                            (...); 

III - atividades de controles internos: são atividades materiais e formais, como 

políticas, procedimentos, técnicas e ferramentas, implementadas pela gestão para 

diminuir os riscos e assegurar o alcance de objetivos organizacionais e de políticas 

públicas. Essas atividades podem ser preventivas (reduzem a ocorrência de eventos 

de risco) ou detectivas (possibilitam a identificação da ocorrência dos eventos de 

risco), implementadas de forma manual ou automatizada. As atividades de controles 

internos devem ser apropriadas, funcionar consistentemente de acordo com um plano 

de longo prazo, ter custo adequado, ser abrangentes, razoáveis e diretamente 

relacionadas aos objetivos de controle. São exemplos de atividades de controles 

internos: 

 

a) procedimentos de autorização e aprovação; 

(...) 

c) controles de acesso a recursos e registros; 

d) verificações; 

(...) 

f) avaliação de desempenho operacional; 

g) avaliação das operações, dos processos e das atividades; e 

(...). 

 

Possível Causa: 

1 – Inexistência de procedimento formal ou inobservância ao correto fluxo de processo. 

 

Efeitos reais: 

1 – Procedimentos desuniformes, na elaboração dos processos de aquisição, poderão acarretar erros e 

omissões por parte dos diversos atores envolvidos. 

 

Manifestação do Gestor 

De acordo com o Despacho nº 882/2019/PROAP.REI o Gestor esclarece: 

1) Na Constatação 1.1, verificamos que: 

1.1) Na letra a, observamos, com base nas peças contidas no processo 23278.011375/2018-88, 

que orocrreu um planejamento para a realização da contratação, pois foi elaborado um Edital, 

teve a sua publicação, análise de inscritos e divulgação/publicação dos aprovados; verifica-se 

também que conforme contido no Item 1.5, do referido Edital, já previa-se que, na 

impossibilidade da oficina ocorrer no Campus de Barreiras, estaria garantida a realização no 
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Campus de Salvador. Verifica-se aí uma estratégia, com vistas à efetiva realização do evento. 

Conforme justificativa da PRPGI, documento nº 0854916, contido no referido processo. 

Complementando a informação acima, temos a destacar, que por parte da administração, foram 

as etapas necessárias para a correta formalização do processo, inclusive norteado pelo Check 

List, modelo AGU. Quanto ao plenjamento do evento, caso ainda exista alguma dúvida, pode 

ser esclarecida pelo setor solicitante. 

1.2) Na letra b não conseguimos identificar o Constatado, pois o Ordenador de Despesas 

autoriza a contratação em 03.10.2019, através do documento nº 0843687, data esta um dia após 

o preenchimento do Formulário de Serviço Por Tarefa, que foi em 02.10.2019, aonde verifica-

se que o valor a ser pago é de R$1.800,00, valor este contido em Nota de Empenho, datado de 

31.10.2018. A Nota Fiscal do Serviço, de nº 50385, emitida em 13.12.2018 e atestada em 

17.12.2018. Cabe ressaltar, que de acordo com informações dadas pelo Departamento de 

Inovação, a referida oficina ocorreu em 12.12.2019, ou seja após a autorização do Sr. Reitor, 

bem como da data de emissão do respectivo empenho. Caso seja necessária a comprovação da 

realização da Oficina, sugerimos solicitar do DINOV/PRPGI. 

1.3) Na letra C, temos a informar que o processo auditado faz parte dos processos incicais, todos 

apensados, sendo estes: 23278.006104/2018-19 e 23278.014648/2018-46, que teve como 

objeto a aprovação do orçamento a ser executado pelo PROSEL 2019. Identificamos que o 

equívico realizado foi não apensar o processo de nº 23278.016896/2018-21, aos informados 

anteriorimente. 

Análise da Unidade de Auditoria Interna  

Considerando a manifestação do gestor quanto à constatação apontada acima, no item a, embora 

o edital preveja a execução da oficina em outra localidade, o MEMORANDO Nº 

32/2018/PRPGI-DINOV.REI comprova que a alteração da data da oficina foi motivada pela 

eminência do evento ainda sem emprenho em 10/10/2018 e por falta de tempo hábil para 

divulgação e abertura das inscrições. 

 
Quanto ao item b, esclarecemos que se refere aos outros processos citados em “Evidências”, 

em destaque os processos de nºs: 23278.003376/2018-59, 23278.003127/2018-63, 
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23278.004339/2018-68, 23278.014973/2018-17, 23278.007795/2018-60, 23278.007798/2018-

01, 23278.008920/2018-59 e 23278.008970/2018-36. 

 
Em relação ao item c da constatação 1.1, o processo SEI n° 23278.006104/2018-19 não foi 

disponibilizado para esta Unidade de Auditoria Interna analisar. Constatou-se também a 

ausência do formulário de solicitação do serviço com a aprovação do Ordenador de Despesa no 

processo SEI nº 23278.016896/2018-21. 

 
Diante do exposto, mantemos a constatação e emitimos a seguinte recomendação a qual será 

acompanhada por meio do Plano de Providência Permanente - PPP desta AUDIN. 

Recomendação 1.1: Que o Gestor crie mecanismos de conscientização e controle no sentido 

de promover a observância aos normativos vigentes quanto ao adequado fluxo do processo de 

aquisição de serviços. 

 

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

CONSTATAÇÃO 02:  Despesa realizada sem prévio empenho. 

Situação encontrada: 

Os processos de nºs 23278.003376/2018-59, 23278.003127/2018-63 e 23278.004339/2018-68 

referentes à contratação de serviço por tarefa (cursos de monitoria) tiveram os cursos iniciados 

antes da emissão do empenho. 

Quadro 4: Processo de solicitação de serviço por tarefa – Campus de Santo Antônio de Jesus. 

23278.003376/2018-59 

27/03/2018 Solicitação de serviço por tarefa – R$ 6.000,00 

11/01/2018 Publicação do edital 

06/03/18 – 23/08/18 Previsão do curso – 200h 

04/04/2018 Solicitação de pagamento R$ 1.000,00 

18/04/2018 Alteração da solicitação de serviço 

19/04/2018 Solicitação de empenho R$ 5.000,00 

20/04/2018 Empenho de R$ 6.000,00 - 240h x R$25,00 

04/06/2018 Emissão de NF referente ao mês de março 

04/06/2018 Emissão de NF referente ao mês de abril 
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Quadro 5: Processo de solicitação de serviço por tarefa – Campus de Santo Antônio de Jesus. 

23278.003127/2018-63 

21/03/2018 Solicitação de serviço por tarefa – R$ 5.000,00 

11/01/2018 Publicação do edital 

22/02/18 – 14/07/18 Previsão do curso – 160h 

03/04/2018 Solicitação de empenho R$ 1.000,00 

07/05/2018 Solicitação de empenho R$ 5.000,00 

08/05/2018 Empenho de R$ 5.000,00 - 200h x R$25,00 

08/05/2018 Emissão de NF referente ao mês de março 

08/05/2018 Emissão de NF referente ao mês de abril 

 

Quadro 6: Processo de solicitação de serviço por tarefa – Campus de Santo Antônio de Jesus. 

23278.004339/2018-68 

17/04/2018 Solicitação de serviço por tarefa – R$ 9.000,00 

23/03/2018 Publicação do edital 

03/2018 - 12/2018 Previsão do curso 

16/04/2018 Justificativa do valor R$ 1.000,00 – 40h/mês x R$ 25,00/hora 

09/05/2018 Solicitação de empenho R$ 9.000,00 

08/06/2018 Empenho de R$ 9.000,00 - 360h x R$25,00 

04/05/2018 Emissão de NF referente ao mês de abril 

08/06/2018 Emissão de NF referente ao mês de maio 

 

Evidências: 

 

1 – Processos: 

23278.003376/2018-59 

23278.003127/2018-63 

23278.004339/2018-68 

 

 

Critério: 

 

1 – Arts. 58 a 60 da Lei nº 4.320/64 

 

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria 

para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.      

 

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.              

 

(...) 

 

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
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2 – TCU, Acórdão nº 1.404/2011, 1ª Câmara, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 11.03.2011 

 

Decisão em que o TCU determinou a: “observância das fases da despesa pública, de 

modo que o empenho seja prévio ou contemporâneo à contratação, consoante artigos 

58 a 70 da Lei nº 4.320/1964”. 

 

 

 

Possível Causa: 

1 – Desconhecimento quanto aos normativos vigentes acerca do processo de aquisição de serviços ou o 

correto processamento da despesa pública. 

 

Efeitos reais: 

1 – Risco de a despesa ser ressarcida pelo gestor por não ter tido suporte orçamentário ou prévio 

empenho, bem como a constituição de despesa irregular que ofende a tríade do gasto público (empenho-

liquidação-pagamento). 

 

Manifestação do Gestor 

De acordo com o Despacho nº 882/2019/PROAP.REI o Gestor esclarece: 

2) Cosntatação 2, verificamos que: 

2.1) Os processos de nº 23278.003376/2018-59, 23278.003127/2018-63 e 23278.004339/2018-

68, foram formalizados pelo Campus de Santo Antônio de Jesus e para esclarecer os fatos 

constatados, foi gerado pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, o processo de nº 

23278.015430/2019-90, que segue relacionado para vosso conhecimento. 

Análise da Unidade de Auditoria Interna  

Considerando que não foi encaminhado o processo de nº 23278.015430/2019-90 a esta Unidade 

de Auditoria Interna, mantemos a constatação apontada acima. 

Diante do exposto, emitimos a seguinte recomendação a qual será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente - PPP desta AUDIN. 

Recomendação 2.1: Que o Gestor observe a legislação vigente quanto à aquisição de serviços 

no sentido de não realizar despesas sem prévio empenho. 
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Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Titular da Unidade de Auditoria Interna 

– IFBA. 

 

 

Salvador, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

Samantha de Oliveira Kaihara 

Auditora 

Matrícula: 2222468 

 

 

Em face dos trabalhos de auditoria aqui mencionados, acolho a conclusão expressa no presente 

Relatório. 

 

Encaminhe-se à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP com vista a dar-lhes 

conhecimento. 

 

 

 

Salvador, 31 de março de 2020. 

 

 

Eliene Pereira de Cerqueira 

Titular da Unidade de Auditoria Interna 

Matrícula: 2644111 

 


