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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Unidade de Auditoria Interna

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE AUDITORIA Nº 005/2018 – IFBA

UNIDADE: Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP)
Ação nº 14: Acompanhamento de contratos de Locação de Mão de Obra.
Programa de Governo: Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica
QDD/2018: 2080.20RL

Senhora Coordenadora,
Em atendimento à Ação nº 14 - PAINT/2018, concernente ao “Acompanhamento de contratos
de Locação de Mão de Obra”, apresentamos os resultados observados por ocasião dos
trabalhos realizados junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP.

I– ESCOPO DO TRABALHO
As atividades de Auditoria, realizadas no mês de junho/2018, cujo objeto se referiu à execução
dos contratos de locação de mão de obra celebrados no âmbito deste IFBA, ocorreu por meio
da auditoria in loco no Campus de Barreiras, de Lauro de Freitas e de Vitória da Conqusita,
mediante a realização de vistorias e de entrevistas com o fiscal de contratos e empregados
terceirizados, incluindo o Preposto.
Durante a execução dos trabalhos, realizado em estrita observância as normas de auditoria
aplicáveis ao serviço público federal, nenhuma restrição foi imposta.

II – OBJETIVOS


Verificar se os contratos estão sendo executados com a fidedignidade devida;
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Verificar se há o efetivo acompanhamento pelo fiscal de contratos.

III – METODOLOGIA
Para a realização da presente trabalho, estabeleceu-se, inicialmente, a amostra do contrato de
locação de mão de obra a ser auditado e, posteriormente, a amostra dos campi nos quais os
serviços são efetivamente executados.
Nesse sentido, as seleções das amostras ocorreram da seguinte forma:


DO CONTRATO:
A escolha do contrato a ser auditado ocorreu por meio do critério da materialidade e
criticidade. Tendo como universo os contratos de locação de mão de obra celebrados
pela Reitoria do IFBA e que se encontram atualmente vigentes, a amostragem inicial
considerou o maior valor contratual anual e o grau de complexidade do objeto, sendo
atribuído peso de 1 a 4 para o parâmetro valor do contrato e, de 1 a 2, para a variável
serviço oferecido, conforme consta nos Quadros 01 e 02 dispostos abaixo:
Quadro 01: Peso de acordo com o valor do contrato
VALOR CONTRATUAL
Até 5 milhões
Acima de 5 milhões, até 10 milhões
Acima de 10 milhões, até 15 milhões
Acima de 15 milhões

Quadro 02: Peso de acordo com a criticidade do objeto
OBJETO CONTRATADO
Apenas um serviço oferecido na licitação/contrato
Mais de um serviço oferecido na licitação/contrato

PESO
1
2
3
4

PESO
1
2

Para cada contrato de serviço prestado, obteve-se um resultado total, obtido pelo
produto das variáveis, conforme disposto no Quadro 03 abaixo. Dessa forma, a
amostra recaiu sobre a Empresa SULCLEAN SERVIÇOS LTDA devido ao maior resultado
apresentado.
Quadro 03: Relação de contratos de locação de mão de obras celebrados pela Reitoria do IFBA atualmente em vigor
ITEM

01

02

OBJETO
(SERVIÇO PRESTADO)

EMPRESA
CONTRATADA

VALOR DO
CONTRATO (ANUAL)

PESO DE
ACORDO COM
O VALOR DO
CONTRATO

PESO DE
ACORDO COM
A CRITICIDADE
DO OBJETO

RESULTA
DO
TOTAL

Vigilância armada, desarmada e
motorizada
Motorista, Porteiro, Recepcionista
I, Recepcionista II, Telefonista,
Contínuo, Mensageiro motorizado,
Operador de foto copiadora e

Gardsegure Segurança
Empresarial Ltda.

R$ 18.914.376,09

4

1

4

S.S. Empredimentos e
Serviços Eireli

R$ 11.479.930,56

3

2

6
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ITEM

OBJETO
(SERVIÇO PRESTADO)

EMPRESA
CONTRATADA

VALOR DO
CONTRATO (ANUAL)

manobrista
Limpeza, conservação,
Higienização e Copeiragem
Manutenção preventiva, corretiva
e preditiva

Sulclean Serviços
R$ 17.362.177,44
Ltda.
Renovar Engenharia
04
R$ 12.550.675,32
Ltda.
CESBA – Centro de
05
Tradutor/Intérprete de libras
R$ 1.864.373,16
Surdos da Bahia
CESBA – Centro de
06
Transcritor de Braille
R$ 297.699,96
Surdos da Bahia
Fonte: Documento “Informação/Anexo” (0671883) do Processo SEI nº 23278.004701/2018-09.
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PESO DE
ACORDO COM
O VALOR DO
CONTRATO

PESO DE
ACORDO COM
A CRITICIDADE
DO OBJETO

RESULTA
DO
TOTAL

4

2

8

3

1

3

1

1

1

1

1

1

DOS CAMPI/UNIDADE:
No que se refere à fase de execução do contrato, foram selecionadas três unidades do
Instituto para serem auditadas, distribuídas da seguinte forma:


01 campus/unidade localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS);



02 campi não integrantes da Região Metropolitana de Salvador.

Campus/unidade localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS):
Para a seleção do campus/unidade localizado na RMA, foram excluídos da
amostragem os campi que passaram por auditoria in loco nos últimos três anos e
aqueles cuja quantidade de empregado terceirizado fora inferior a cinco.
Assim, considerando as informações constantes no Quadro 04 abaixo, foi
selecionado o CAMPUS DE LAURO DE FREITAS para proceder à auditoria piloto,
por se enquadrar nos parâmetros estabelecidos na amostra.
Quadro 04: Seleção do campus/unidade localizado na Região Metropolitana de Salvador
(RMS)
QUANTIDADE DE EMPREGADO
TERCEIRIZADO PREVISTOS PARA
PRESTAR SERVIÇO NA UNIDADE
Camaçari
SIM
21
Lauro de Freitas
NÃO
12
Salvador
SIM
66
Simões Filho
SIM
29
Pólo de Inovação
NÃO
01
Reitoria
SIM
14
Fonte: Planilha “Total por Câmpus”, integrante do Termo de Referência (Pág. 409 do Processo)
LOCAIS/CAMPI

AUDITORIA IN LOCO NOS
ÚLTIMOS TRÊS ANOS

Campus/unidade NÃO localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS):
Os dois campi não integrantes da RMS foram selecionados pelo maior valor anual
da contratação, sendo excluídos aqueles que já se submeteram à auditoria in loco
nos últimos três exercícios. Assim, considerando as informações constantes na
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tabela abaixo, foram selecionados o CAMPUS DE BARREIRAS e o CAMPUS DE
VITÓRIA DA CONQUISTA.
Quadro 05: Valor do contrato por Campi
VALOR PROPORCIONAL
FOI REALIZADA AUDITORIA IN LOCO
(ANUAL) DO CONTRATO
NO CAMPUS NOS ÚLTIMOS TRÊS
(Em R$)
EXERCÍCIOS?
Barreiras
1.159.697,51
NÃO
Brumado
524.643,85
NÃO
Euclides da Cunha
408.072,32
NÃO
Eunápolis
827.618,82
NÃO
Feira de Santana
768.446,85
SIM
Ilhéus
541.596,41
NÃO
Irecê
660.405,24
NÃO
Jacobina
669.742,36
NÃO
Jequié
619.134,53
NÃO
Juazeiro
615.789,64
NÃO
Paulo Afonso
707.042,10
NÃO
Porto Seguro
967.968,57
NÃO
Salinas da Margarida
71.024,99
NÃO
Seabra
516.323,41
NÃO
Santo Amaro
502.948,13
SIM
Santo Antônio de Jesus
524.372,99
NÃO
Ubaitaba
209.499,30
NÃO
Valença
680.591,91
SIM
Vitória da Conquista
1.291.939,78
NÃO
Fonte: Planilha “Resumo de mão de obra 2016”, integrante da proposta de preço da SULCLEAN (Pág. 1317 do
Processo)
LOCAIS/CAMPI

Após ser confeccionado o Relatório Preliminar de Auditoria nº 005/2018, o mesmo foi enviado
à PROAP para fins de apreciação e apresentação, sendo o caso, de esclarecimentos adicionais.
Após consideração e análise da manifestação do gestor, converteu-se o Relatório Preliminar de
Auditoria no presente Relatório Final de Auditoria.

IV – DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES

INCONFORMIDADES NA FASE INTERNA DO PREGÃO (PREPARATÓRIA)
CONSTATAÇÃO 01: A Portaria de designação da comissão de pregoeiros apresenta
desconformidades com as legislações e jurisprudências que regem o ato, bem como com os
princípios básicos de controle interno.
Foi inserida, no processo em análise, a portaria de designação da comissão de pregoeiros;
entretanto, a referida Portaria encontra-se envaidada dos seguintes vícios:
1. Portaria sem prazo de vigência;
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2. Designação da Comissão de Pregoeiros em detrimento do pregoeiro e equipe de apoio,
sendo que esta equipe é necessária às atividades de suporte técnico e operacional, a
fim de contribuir para a preparação e organização da sessão pública, bem como a
instrução do processo, viabilizando a tomada de decisões por parte do pregoeiro;
3. Inobservância ao Princípio da Segregação de Funções, tendo em vista a designação,
seja como titular ou como suplente, de servidores lotados em setores que são direta
ou indiretamente envolvidos no processo de aquisição. Vale salientar que o fato dos
servidores designados possuírem cargos de direção ou função de confiança nos retro
mencionados setores, reflete, ainda mais, a acentuada fraqueza dos controles internos
seguidos pela Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP).

Considerando a incontestável relevância da adoção de critérios relativos à segregação de
função (separação de atribuições e responsabilidades) – o que pode ser notado pelo
quantitativo de normativo, jurisprudência e posição doutrinária apresentadas – cumpre-nos
alertar que a referida segregação é um dos mais importantes princípios do controle
administrativo, tendo em vista que confere mais eficiência, racionalidade, imparcialidade,
transparência e eficácia sobre os processos de execução das despesas públicas. Nesse sentido,
salientamos que inserção e utilização de tal princípio tende a produzir efeitos positivos para
este IFBA, tendo em vista a sua contribuição para a inibição de condutas ilícitas e/ou
antieconômicas.
Critérios:
VIGÊNCIA DA PORTARIA (1 e 2):
Decreto nº 5.450/2005, art. 10,caput e § 3º: A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá ocorrer para
período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação específica.
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (3):
 Lei 10.520/2002, art 3º, IV: A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao
licitante vencedor.
 Decreto nº 3.555/2000, art. 7º, II: A autoridade competente, designada de acordo com as atribuições previstas no regimento
ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio.
 Decreto nº 5.450/2005, art. 9, VI: Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
 Decreto nº 5.450/2005, art. 10, caput e § 1º:
Art. 10º, caput: As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores do órgão ou entidade promotora
da licitação, ou de órgão ou entidade integrante do SISG.
§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da
administração pública, pertencentes, preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora da licitação.
SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (4):
 Estrutura COSO/2013: A segregação de funções é geralmente inserida na seleção e no desenvolvimento das atividades de
controle. Nos casos em que a segregação de funções seja impraticável, a administração deverá selecionar e desenvolver
atividades alternativas de controle.
 Instrução Normativa CGU/MP nº 01/2016, Art. 11, III, b: 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
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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:
b) segregação de funções (autorização, execução, registro, controle)
Portaria nº 63/96, de 27/02/1996 – Manual de Auditoria do TCU: A segregação de funções é princípio básico do sistema de
controle interno que consiste na separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e
contabilização das operações.
Resolução CRC nº 1.212/2009: Segregação de funções. Atribuir a pessoas diferentes as responsabilidades de autorizar e
registrar transações e manter a custódia dos ativos. A segregação de funções destina-se a reduzir as oportunidades que
permitam a qualquer pessoa estar em posição de perpetrar e de ocultar erros ou fraudes no curso normal das suas funções.
Guia para Normas de Controle Interno do Setor Público/Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI): A segregação de funções implica que as políticas, procedimentos e a estrutura organizacional estão estabelecidos
para prevenir que uma pessoa controle todos os aspectos importantes relacionados às operações informatizadas e possa,
desse modo, realizar ações não autorizadas ou obter acesso não autorizado aos bens ou aos registros.
Manual do Ordenador de Despesas/Conselho Nacional do Ministério Público: A segregação de funções destina-se a reduzir
as oportunidades que permitam a qualquer pessoa estar em posição de perpetrar e de ocultar erros ou fraudes no curso
normal das suas funções.
Acórdão TCU nº 415/2013 – Plenário, item 9.1.7: Discipline a segregação de funções nos setores que desempenham as
atribuições inerentes às licitações e contratos, de forma a minimizar a possibilidade de desvios e fraudes.
Acórdão TCU nº 38/2013 – Plenário, item 9.2.1: Estabeleça critérios para seleção dos servidores que recebem e atestem bens
e serviços, de forma a evitar que eles exerçam outras atividades incompatíveis, tais como ordenador de despesa, pregoeiro,
membros das comissões de licitação e responsável pelo almoxarifado.
Acórdão TCU nº 5.840/ 2012 – 2ª Câmara, item 9.6.7: Deve-se evitar a nomeação de mesmos servidores para atuar, nos
processos de contratação, como requisitante, pregoeiro ou membro de comissão de licitação, fiscal de contrato e responsável
pelo atesto da prestação de serviço ou recebimento de bens, em respeito ao princípio da segregação de funções.
Acórdão TCU nº 686/2011 – Plenário: Não designar, para compor comissão de licitação, o servidor ocupante de cargo com
atuação na fase interna do procedimento licitatório.
Acórdão TCU nº 4.885/2009 – 2ª Câmara: Devem ser segregadas as atividades de requisição, autorização, utilização e
controle.
Brasiliano, 2010, p. 15: O princípio da segregação de funções, ad hoc, intenta, entre outras coisas, evitar que o ciclo
operacional em torno de um evento [licitações públicas e contratações administrativas] seja iniciado e terminado por uma
mesma pessoa ou em uma mesma área. A segregação de funções tem como benefício, adicionalmente, a prevenção de
fraudes [ou corrupção] e de uso não autorizado de ativos [de recursos públicos], já que promove a interdependência entre
áreas e pessoas.

Evidência:
Portaria nº 760, de 31 de março de 2015 (pág. 02 do Processo).

Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
1.

Em relação à Portaria sem prazo de vigência:

Entendemos que por atender ao artigo 51, parágrafo 4º da lei 8.666/1993, não seria
necessário incluir a vigência na portaria de designação de comissão de pregão:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas
por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros,
sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos
quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela
licitação.
...
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§ 4o A investidura dos membros das Comissões permanentes não
excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus
membros para a mesma comissão no período subseqüente.
No entanto, para atender esta S.A, solicitaremos ao Gabinete da Reitoria, incluir a
vigência nas portarias de nomeação de Pregoeiro e equipe de apoio, ou comissão de
pregão.
2.

Por equívoco o Gabinete da Reitoria usou a nomenclatura “Comissão de

Pregoeiros”, quando deveria utilizar: “designações do pregoeiro e da equipe de
apoio”. Conforme pode ser verificado no processo 23278.003967/2018-26.Tal
solicitação será passada para o Gabinete da Reitoria, quando for solicitada nova
portaria em 2019.
3.

Quanto ao princípio de segregação de funções, temos a informar que esta

Diretoria entende a importância deste princípio como forma de melhorar o controle
interno evitando erros e desvios de finalidade. Contudo, o quadro reduzido de
servidores da Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento, em particular do
Departamento de Administração, faz com que servidores lotados em setores que , às
vezes podem estar,direta ou indiretamente envolvidos no processo de aquisição,
participem de processos licitatórios, inclusive servidores que possuem cargo de
direção ou função de confiança. Já que, como já mencionado anteriormente, a
maioria dos servidores lotados no Departamento de Administração e Departamento
de Patrimônio, possuem cargo de direção ou função de confiança. Além disso,
servidores de outros setores do Departamento de Administração e também do
Departamento de Planejamento, não possuem conhecimento sobre licitações, por
estarem envolvidos em outras atividades dos referidos departamentos. Pois, de
acordo com o art. 12 do decreto nº 5.450,05, cabe à equipe de apoio auxiliar o
Pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. Entendemos que tais atividades
estão ligadas ao suporte técnico e operacional, auxiliando o pregoeiro na organização
da sessão pública, bem como na instrução do processo.
Cabe salientar também, que a atual Diretoria de Gestão Administrativa e
Planejamento (DGAP) atual foi nomeada em 17.09.2014, encontrando os contratos
abaixo relacionados, sem possibilidade de renovação contratual, ou seja, pois já se
encontravam prorrogados de acordo com o artigo 57, parágrafo 4º da lei 8.666/1993:
Limpeza
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Vigilância
Apoio Administrativo (incluindo serviço de motorista)
Manutenção predial;
Reprografia.
Por ordem de encerramento contratual fomos elaborando os termos de referência,
contanto com ajuda dos poucos servidores lotados no DEPAD-Reitoria.

Análise da Unidade de Auditoria Interna
No que se refere ao prazo de vigência da Portaria, verificou-se que o gestor
manifestou interesse em corrigir o erro; já no que tange à designação da
Comissão de Pregoeiro em detrimento da equipe de apoio, houve falha no
entendimento e relevância da matéria, haja vista que a desconformidade
apresentada não foi meramente formal como depreende o gestor.
O termo Comissão de Pregoeiro pressupõe que o grupo é formado por servidores
com curso de formação em Pregoeiro, entretanto, a exigência da capacitação em
questão – exigência essa não citada pela legislação – deverá ser evitada, tendo em
vista que limita o rol de servidores capazes de atuar como integrantes da equipe
de apoio.
Considerando que em ambos os casos não houve nenhuma ação concreta, por
parte da gestão, que viesse sanar as falhas apontadas, as modificações sugeridas
serão acompanhadas por meio das Recomendações 1.1 e 1.2 dispostas abaixo.
No que concerne a não observância à segregação de função, a justificativa do
quadro insuficiente de pessoal, por si só, não é justificativa para o seu não
cumprimento, tendo em vista o quantitativo de servidores lotados tanto na PróReitoria em questão (considerando outra diretoria além da DGAP), quanto nos
demais setores deste IFBA.
Servidores de outras Pró-Reitorias (ou de outras Diretorias), sendo formalmente e
devidamente capacitados, além de conter experiência e formação adequada,
podem integrar a comissão de licitação, bem como a equipe de apoio do
Pregoeiro, não havendo necessidade (e não devendo) que estes sejam envolvidos
no processo de compras – haja vista que são atividades distintas e que, apenas, se
Relatório Técnico Final de Auditoria nº 005/2018 – Ação 14 – PAINT/2018

9
complementam (sendo esse complemento a justificativa da necessidade de se
obedecer ao princípio da segregação de funções).
Nesse sentido, ainda é oportuno reforçar o disposto no Acórdão TCU nº
5.840/2012, disposto acima:
Deve-se evitar a nomeação de mesmos servidores para atuar, nos processos
de contratação, como requisitante, pregoeiro ou membro de comissão de
licitação, fiscal de contrato e responsável pelo atesto da prestação de serviço
ou recebimento de bens, em respeito ao princípio da segregação de funções.

Diante do exposto, a recomendação seria a observação ao princípio básico da
segregação de funções e o estabelecendo critérios de seleção dos servidores para
comporem as comissões de licitação e as equipes de apoio do Pregoeiro, de forma
a evitar aqueles que possuem cargos/atribuições incompatíveis com tais funções.
Entretanto, considerando que essa mesma orientação foi proferida no Relatório
Final de Auditoria nº 004/2018, em sua Recomendação 06, e também
encaminhado à PROAP; esta AUDIN vai dispensar recomendação de igual teor,
acompanhando seu atendimento por meio do retrocitado Relatório Final de
Auditoria.
Causas possíveis:
 Falha no sistema de controle interno (baseado no COSO):
o Fragilidade no ambiente de controle (capacitação
insuficiente);
o Exígua atividade de controle (inexistência de manual de
rotinas e procedimentos; ausência de revisão do ato
praticado; e exígua segregação de funções);
o Falta de monitoramento (falta de acompanhamento).
 Interpretação errônea da legislação.
Efeitos possíveis:
 Ocorrência de erros ou fraudes capazes de gerar prejuízo ao erário;
 Comprometimento da isenção dos atos, devido à permanência
prolongada em comissões relacionadas à aquisições/contratações
por meio de licitação;
 Irregularidade de atos devido à atuação dissonante ao que dispõe a
legislação.

RECOMENDAÇÃO 1.1: Que a PROAP passe a inserir prazo de vigência nas
Portarias de Designação da Comissão Permanente de Licitação, bem como
da equipe de apoio ao Pregoeiro.
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RECOMENDAÇÃO 1.2: Que a PROAP passe a designar equipe de apoio ao
Pregoeiro em detrimento da Comissão de Pregoeiros haja vista os
distintos pré-requisitos para fazer parte tanto da equipe quanto da
comissão.

CONSTATAÇÃO 02: Definição imprecisa do objeto, propenso a gerar expressivo dano ao
erário.
Informações preliminares:
Embora conste a descrição sucinta do objeto tanto no instrumento convocatório quanto no
Termo de Referência (TR) foram constatadas desconformidades durante a análise dos dados
constantes das planilhas do TR (indicação propriamente dita do objeto a ser contratado).
Na fase do planejamento do contrato, a DGAP solicitou aos campi informações concernentes
às respectivas estruturas físicas (para calcular o quantitativo de terceirizados por campus), o
quantitativo de material de limpeza e higienização e a quantidade de materiais e
equipamentos necessários à execução dos serviços; entretanto, a DGAP não estabeleceu
critérios de medição, não solicitou documentos comprobatórios como também foi inerte
quando recebeu os dados solicitados com as seguintes informações contraditórias entre si:
1. Dentre a quantidade de laboratórios, salas de aula e salas administrativas, foram
constatadas os seguintes somatórios:
Tabela 01:Quantitativo de laboratórios, salas
de aula e salas administrativas por Campi
Campus
Camaçari
Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Jacobina
Jequié
Seabra
Fonte: Termo de Referência

Quantidade
68
64
64
69
64
64
49

Considerando que os campi citados têm a mesma estrutura física (todos resultantes do
Plano de Expansão II), tendo sido construído, posteriormente, anexo (pavilhão de
aulas) apenas no Campus de Jacobina e no Campus de Jequié, torna-se incoerente as
informações contidas na tabela disposta acima.
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Vale ressaltar que a quantidade das outras áreas (tais como sala de vídeo, auditório,
biblioteca, dentre outros) permaneceu a mesma.
2. Excessiva quantidade de materiais de limpeza e higienização solicitada quando
comparadas com campus de mesma estrutura, de estruturas semelhantes e/ou de
estruturas físicas maiores:
2.1 Quantidade de água sanitária solicitada pelo Campus de Paulo Afonso quando
comparado com campi de estrutura semelhante (Campus de Camaçari e
Jacobina) e campi de maior estrutura (Campus de Barreiras e de Salvador):
Tabela 02: Comparativo de água sanitária solicitada pelo Campus de Paulo Afonso e demais campi de
estruturas semelhantes, bem como com campi de estruturas maiores:
ESPECIIFICAÇÃO DOS ITENS

Paulo Afonso

Água sanitária uso doméstico (1 litro)
Água sanitária, galão de 5 litros
Total de litros
Fonte: Termo de Referência

12
80
412

Camaçari
00
06
30

CAMPUS
Jacobina
01
03
16

Barreiras
50
02
60

Salvador
150
00
150

2.2 Excessiva quantidade de materiais solicitada pelo Campus de Simões Filho
quando comparado com outros campi também de grandes estruturas (Campus
de Barreiras, de Vitória da Conquista e de Salvador; sendo que neste último, a
área construída é substancialmente superior a de Simões Filho):
Tabela 03: Comparativo de materiais de limpeza e higienização diversos solicitados pelo Campus de
Simões Filho e demais campi com estruturas semelhantes, bem como com campus de estruturas
superiores:
ESPECIIFICAÇÃO DOS ITENS
Álcool etílico (70º GL)
Álcool etílico (46º INPM)
Cera para piso
Desinfetante (5 litros)
Desodorizador de ar aerosol
Desodorizador em bastão
Esponja sintética dupla face
Esponja de lã de aço (fina)
Esponja de lã de aço (grossa)
Limpa vidros concentrado (5 litros)
Limpa vidros líquido (500 ml)
Sabão líquido concentrado para piso
Saco para lixo, cor preta, 200 litros (100 sacos)
Saco para lixo, cor preta, 100 litros (100 sacos)
Saco para lixo, cor preta, 60 litros (100 sacos)
Saco para lixo, cor preta, 30 litros (100 sacos)
Fonte: Termo de Referência

Simões Filho

60
100
20
20
60
100
100
60
30
20
60
60
60
60
60
60

Barreiras
02
05
04
01
10
50
15
02
01
05
05
01
05
05
05
01

CAMPUS
Vitória da Conquista
02
05
04
01
02
50
15
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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50
50
10
00
10
50
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70
10
06
100
00
27
27
00
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2.3 Excessiva quantidade de materiais solicitada pelo Pólo de Inovação, tendo em
vista a reduzida estrutura física, quando comparada com os campi elencados
abaixo:
Tabela 04: Comparativo de materiais de limpeza e higienização diversos solicitada pelo Pólo de
Inovação e os Campus de Camaçari, de Feira de Santana e de Jacobina:
ESPECIIFICAÇÃO DOS ITENS

Pólo de Inovação

Álcool etílico (70º GL)
Cera para polimento líquida
Desinfetante sólido para vaso
Detergente líquido para lavar louça
Sabonete líquido cremoso
Fonte: Termo de Referência

36
08
50
25
12

CAMPUS/UNIDADE
Camaçari
Feira de Santana
03
03
00
02
20
20
10
05
08
08

Jacobina
03
02
20
05
08

Ainda se tratando do Pólo de Inovação, vale pontuar que, de acordo com o TR, a
estrutura da unidade é composta apenas por quatro laboratórios, cinco salas
administrativas e três sanitários.
2.4 Quantidade excessiva de limpa carpete solicitada pelo Campus de Lauro de
Freitas quando comparado com campi de mesma estrutura (todos resultantes do
Plano de Expansão III):
Tabela 05: Comparativo de limpa carpete solicitada pelo Campus de Lauro de Freitas e demais campi
de mesma estrutura
ESPECIIFICAÇÃO DOS
ITENS
Limpa carpete (5 litros)
Fonte: Termo de Referência

Lauro de Freitas

Brumado

60

02

CAMPUS
Euclides da
Cunha
01

Juazeiro
04

Sto Antônio
de Jesus
01

Apesar das divergências apresentadas, não foram detectadas ações de apoio, por parte da
DGAP, que buscassem solucionar os erros e/ou contribuir para sanar as dificuldades
enfrentadas pelos campi – sejam na compreensão do que estava sendo pedido, seja no cálculo
dos dados solicitados.
Não eximindo a evidente responsabilidade de cada campus, a falta de atuação da gestão,
associada ao possível desconhecimento dos servidores lotados nos setores da DGAP, no que se
refere à realidade e dificuldades inerentes aos campi, bem como sua falha em prover uma
comunicação eficiente entre a Reitoria e as unidades externas, contribuíram para a ocorrência
da constatação em análise.
É oportuno salientar que na fase da auditoria in loco nos Campus de Barreiras, de Lauro de
Freitas e de Vitória da Conquista, também foram constatados expressivos erros tanto no que
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se refere à disponibilização dos equipamentos quanto no quantitativo de materiais de
higienização disponibilizado, e que a soma dos valores erroneamente estabelecidos no Termo
de Referência tende a chegar a um percentual expressivo do valor contratado.
Evidências:
Anexo I do Termo de Referência, “Relação de área X Mão de obra de limpeza (Câmpus) (pág. 442 a 452);
Anexo I do Termo de Referência, “Materiais de limpeza e higienização”, (pág. 78 a 89).

Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
Em relação à constatação 02 temos a informar que;
Na fase de planejamento da contratação do pregão nº 02/2016, as informações
solicitados pela Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento para os campi em
relação áreas e estruturas físicas, foram solicitadas a partir de planilha contendo
dados necessários para elaborarmos o termo de referência do referido pregão. Nos
e-mail´s de solicitações das informações foi especificado para que seriam estas
informações. Além disso, a planilha especificamente de área, foi preenchidas pela
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), já que esta possui a planta
de todos os campus, mensurando, então a área de cada um e seus espaços físicos.
Apesar da referida Pró-Reitoria encaminhar planilha preenchida com as informações
necessárias, esta nos solicitou que seria necessário o envio da planilha para
conferência de cada Campi, haja vista ,a melhor percepção da realidade local de cada
gestor em relação aos seus espaços (quantidade de salas, laboratórios, sala de
professores, etc.). E isto foi feito conforme, pode ser observado no e-mail em anexo.
Ou seja, a Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento fez o processo de
acordo com as informações da PRODIN, a qual possui a planta de todos os campus,
ou seja documentos comprobatórios de áreas e espaços físicos, estes estão de posse
da referida Pró-Reitoria, podendo a Auditoria ter acesso as plantas. E a mesma,
solicitou que cada campus conferisse, pois cada campus possui uma realidade e cada
um utiliza seus espaços da forma que considera mais apropriado, não cabendo a esta
Diretoria intervir na gestão dos Campi.
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2.

Em relação à quantidade de materiais, cada Campus é responsável pelas

informações que foram passadas. Cada campus tem uma realidade e possui suas
especificidades.
Salientamos que a planilha a qual a Unidade de Auditoria realizou suas análises foi a
primeira elaborada e esta sofreu alterações conforme planilha de materiais
constante nas páginas 1738 a 1745 do processo e também pode ser consultado o
pregão

eletrônico

nº

02/2016

no

endereço

eletrônico:

http://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes/licitacoes/pregoes/2016/reitoria.
Tabela 02
Campus Paulo
Afonso
Material

Quant. Informada
no Relatório
deAuditoria

Campus Paulo
Afonso

Campus Barreiras

Campus
Barreiras

Quant. que
Quant. que
Quant. Informada
consta na
consta na
no Relatório de
planilha de
planilha de
auditoria
material do
material do
pregão 02/2016
pregão 02/2016

Água Sanitária uso doméstico, a
base de hipoclorito de sódio.
Embalagem plástica de 01 litro

12

10

50

50

Água sanitária, galão de 5 litros

80

30

2

5

Campus
Barreiras

Vitória da
Conquista

Quant. que consta
na planilha de
material do
pregão 02/2016

Quant. que
consta na
planilha de
material do
pregão 02/2016

Quant. que
consta na
planilha de
material do
pregão 02/2016

Álcool etílico hidratado, 70º GL,
líquido, para limpeza geral.

08

05

02

30

Álcool etílico hidratado 46º INPM,
em gel, para limpeza geral

08

05

05

30

Cera para polimento líquida

13

04

04

10

Desinfetante (5 litros)

15

05

05

10

Desodorizador deaerosol

15

10

10

15

Esponja sintética dupla face

60

20

30

85

Esponja de lã de aço (fina)

05

02

05

10

Tabela 03
Campus Simões
Filho

Material
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Campus
Salvador

Quant. que
consta na
planilha de
material do
pregão 02/2016

15

Limpa vidros concentrado (5
litros)

10

05

05

06

Limpa vidros líquido (500 ml)

10

05

05

20

Sabão líquido concentrado para
piso

10

03

05

40

Saco para lixo, cor preta, 200
litros (100 sacos)

25

27

32

43

Saco para lixo, cor preta, 100
litros (100 sacos)

13

13

16

21

Saco para lixo, cor preta, 60 litros
(100 sacos)

25

27

32

43

Saco para lixo, cor preta, 30 litros
(100 sacos)

03

03

03

04

Tabela 4
Quant.
Que consta na
planilha do
pregão 02
Pólo de Inovação

Quant.
Que consta na
planilha do
pregão 02
Camaçari

Quant.
Que consta na
planilha do
pregão 02
Feira de Santana

Quant.
Que consta na
planilha do
pregão 02
Jacobina

Álcool etílico hidratado,
70º GL, líquido, para
limpeza geral.

01

05

03

03

Cera para polimento
líquida

00

09

05

05

Desinfetante sólido para
vaso

05

20

20

20

Detergente líquido para
lavar louça

01

10

05

05

Sabonete líquido cremoso

02

08

05

05

Material

Tabela 5
Quant.
Quant.
Quant.
Quant.
Quant.
Que consta na
Que consta na
Que consta na
Que consta na
Que consta na
planilha do
planilha do
planilha do
planilha do
planilha do
pregão 02
pregão 02
pregão 02
pregão 02
pregão 02
Lauro de
Euclides da
Stº Antônio
Brumado
Juazeiro
Freitas
Cunha
de Jesus

Material

Limpa
Carpete ( 5
litros).

02

01

01

02
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Sendo assim, foram verificadas as quantidades de material de cada campus e a
planilha foi alterada.
Em relação a uma comunicação mais eficiente entre os Campi, para este processo,
utilizamos os meios disponíveis: e-mail e telefone.
Atualmente utilizamos também o SEI (Sistema Eletrônico de Informações).

Análise da Unidade de Auditoria Interna
De acordo com a manifestação do gestor, a DGAP solicitou à PRODIN informações
concernentes às áreas dos campi, entretanto, a referida solicitação e a suposta
“planilha especificamente de área” supostamente preenchida pela retrocitada
Pró-Reitoria não foram localizados no processo, como também não houve o envio
de tais documentações comprobatórias a esta AUDIN.
No que se refere à alteração dos quantitativos de material de limpeza e
conservação, foi constatado não só o engano por parte desta AUDIN, mas
também uma suposta atuação da DGAP, com vistas a regularizar as discrepâncias,
tão logo elas foram percebidas. Por outro lado, cumpre-nos informar que a
planilha referente à quantidade de material, anexo ao Edital de licitação, não se
encontra no site do IFBA, no endereço eletrônico citado pela gestão.
Corroborando com o exposto, em uma busca realizada na página do IFBA,
constatou-se que o edital e seus anexos foram publicados, entretanto, conforme
se verifica na imagem disposta abaixo, não foi divulgado o item 2.4 do Termo de
Referência.
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Ainda que o ocorrido tenha sido uma falha pontual e que o referido anexo tenha
sido publicado em outro site, a falta de divulgação da referida planilha no sítio
institucional, além de ter contrariado o Princípio da Publicidade, poderia ter
prejudicado o certame. Nesse sentido, sugere-se que a Diretoria de Administração
e Planejamento se atente para que falhas semelhantes não ocorram novamente.
Quanto à comunicação entre a DGAP e os campi, tal matéria já foi aprofundada
no Relatório de Avaliação dos Controles Internos da DGAP (Relatório Final de
Auditoria nº004/2018), em seu item 1.4 (Informação e Comunicação), que foi
consubstanciada na Recomendação 04, item 4.5.
Por fim, quanto à falta de estabelecimento de critérios de medição e de ações de
apoio por parte da DGAP, que buscassem solucionar os erros e/ou contribuir para
sanar as dificuldades enfrentadas pelos campi, a referida Diretoria não se
manifestou.
Causas possíveis:
 Falha no sistema de controle interno (baseado no COSO):
o Fragilidade no ambiente de controle (capacitação
insuficiente);
o Exígua atividade de controle (inexistência de manual de
rotinas e procedimentos, mapeamento de processo,
fluxograma, dentre outros);
o Falha na comunicação entre Reitoria e campi.
 Desconhecimento da composição do processo.
Efeitos possíveis:
 Fragilidade na contratação, capazes de gerar danos expressivos ao
erário;
 Vulnerabilidade no processo, possibilitando manipulação do
mesmo;
 Deficiência na unificação dos procedimentos do Instituto.

RECOMENDAÇÃO 2.1: Que a PROAP passe a instruir os processos de
licitação com todas as documentações relativas à parte da fase de
planejamento do objeto.
RECOMENDAÇÃO 2.2: Que a DGAP crie diretrizes para, nas futuras
contratações de serviços de limpeza e conservação, instruírem os campi
quanto aos critérios de medição, bem como crie ações de apoio que
busquem solucionar os erros e/ou contribuir para sanar as dificuldades
enfrentadas por essas unidades.
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CONSTATAÇÃO 03: Exigência de termos, no instrumento contratual, sem a devida previsão
na Minuta aprovada pela Procuradoria Jurídica junto ao IFBA (PROJUR/IFBA).
Consta, no termo contratual celebrado, o item 8.6, o qual não se encontra na minuta aprovada
pela PROJUR/IFBA, junto com o instrumento convocatório.
Critérios:


Lei nº 10.520/2002:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso.
 Decreto nº 3.555/2000:
Art. 21. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no
respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte:
VII - parecer jurídico;
IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso.
 Decreto nº 5.450/2005:
Art. 30. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;
IX - parecer jurídico.
Evidências:
 Minuta do Contrato (Anexo V do Edital) (pág. 458 a 467 do Processo);
 Item 8.6 do Contrato nº 12/2016 (páginas não numeradas): “A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente
ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis”.
 Parecer nº 16/2016 – PF/IFBA (pág. 344 do Processo).

Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
verificamos que à cláusula 8 foi acrescentado o item 8.5, divergindo da minuta do
contrato, em atendimento ao artigo 19, alínea K do inciso XIX da Instrução Normativa
02/2018 da SLTI que foi alterado pela IN 04/2015 da SLTI do Ministério do
Planejamento, orçamento e Gestão, pois quando da elaboração da minuta, não foi
verificada esta alteração.
Sendo assim, solicitaremos à Coordenação de Contratos verificar antes de redigir às
minutas dos contratos, a existência de legislação que possam alterar às cláusulas
contratuais, para que os documentos não apresentem divergências.
Para atendimento a esta constatação foi enviado memorando nº 03/2019/DGAP
através do processo SEI nº 23278.000260/2019-49.

Análise da Unidade de Auditoria Interna
Em que pese o envio do Memorando nº 03/2019/DGAP/REI ao DEPAD/Reitoria,
no qual foi solicitado que, no momento em que as minutas de contratos forem
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redigidas, deve ser verificada existência de legislação que possa alterar as
cláusulas contratuais para que os documentos não apresentem divergência.
Entretanto, cabe pontuar que as modificações não são necessariamente
provenientes de mudança da legislação, conforme ocorreu no próprio item 8.6 do
contrato, conforme relatada na constatação apresentada acima.
Causa possível:
Falha no sistema de controle interno (baseado no COSO):
o Exígua atividade de controle (falta de revisão do ato praticado).
Efeito possível: Celebração de contrato sem a devida e prévia aprovação
pela PROJUR.

RECOMENDAÇÃO 03: Que a DGAP insira em seu documento orientador
(como manual, mapeamento ou fluxograma) a necessidade de retorno do
processo administrativo à PROJUR, caso haja modificação voluntária de
cláusulas contratuais após a emissão do parecer pela referida
Procuradoria.

CONSTATAÇÃO 04: Inexistência, no Termo de Referência (TR), da metodologia de avaliação
da qualidade e aceite dos serviços executados, dificultando, assim, a atuação dos fiscais de
contrato.
Embora conste o título “Metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços
executados” como item 6 do Termo de Referência, a referida metodologia não passou de uma
cópia do disposto na IN/MPOG nº 02/2008 (alterada pela IN/MPOG nº 03/2009) - que
informam índices de produtividades mínimos, a fim de calcular a quantidade de mão de obra a
ser contratada.
Considerando que o texto copiado da referida Instrução Normativa não estabelece nenhum
critério de aceite do serviço, inexiste, no Termo de Referência em análise, a legítima
metodologia que avalie a qualidade e o aceite dos serviços executados.
Critério:
Instrução Normativa/SLTI nº 02/2008, art. 15, VII:
Art. 15 O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter:
VII - a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços executados.
Evidência:
Item 6 do Termo de Referência (pág.384 do Processo).
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Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
Apesar de inexistir uma metodologia para avaliação e aceite dos serviços executados,
a sua falta não inviabiliza a atuação dos fiscais, já que no próprio termo de referência,
no item 4, são descritos os serviços a serem executados, sendo assim, cabe aos fiscais
com base neste item verificar se os serviços estão sendo prestados e com a qualidade
esperada.
Análise da Unidade de Auditoria Interna
A adoção de Acordo de Nível de Serviço (ANS), embora ignorado pela gestão, é de
suma importância para verificar se os resultados contratados foram realizados nas
quantidades e qualidades exigidas, não devendo se confundir com o disposto no
Anexo V da Instrução Normativa nº 02/2008 – MPOG, que corresponde,
integralmente, ao disposto no item 4 do Termo de Referência citado pela gestão.
Segundo a retrocitada IN, ANS “é o ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o
provedor de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis,
tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de
qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento”.
(grifo nosso).
Ante o exposto, cabe informar que a auditoria foi feita com base na IN nº
02/2008, tendo em vista a legislação vigente para regulamentar a elaboração do
Edital e Termo de Referência da contratação analisada. Entretanto, para emissão
da recomendação, se faz necessário utilizar os termos da legislação mais atual, a
saber: IN MPOG nº 05/2017.
Causas possíveis:
 Falha no sistema de controle interno (baseado no COSO):
o Fragilidade no ambiente de controle (capacitação
insuficiente);
o Exígua atividade de controle (ausência de revisão do ato
praticado);
 Interpretação errônea da legislação.
Efeitos possíveis:
 Fragilidade no processo de acompanhamento da execução do
serviço;
 Comprometimento da qualidade do serviço prestado.
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RECOMENDAÇÃO 04: Que a DGAP, em conjunto com os campi (se for
necessário), passe a estabelecer Instrumento de Medição de Resultado
(IMR) nas futuras contratações de serviço de limpeza ou na repactuação
do atual contrato, com vistas a proceder ao pagamento à empresa
contratada com base nos resultados.

INCONFORMIDADES NA FASE EXTERNA DO PREGÃO
CONSTATAÇÃO 05: Ausência de rubrica no original do edital, tornando-o passível de
eventuais modificações, ainda que sem o conhecimento daqueles que se responsabilizaram
pela sua elaboração.
O original do edital, embora devidamente datado pela Comissão de Pregoeiros, não teve suas
folhas devidamente rubricada pelos seus integrantes. Cabe salientar que, nessa situação, as
páginas do instrumento convocatório poderão ser trocadas sem qualquer conhecimento e/ou
envolvimento daqueles servidores envolvidos no processo de sua elaboração.
Critério:
Lei nº 8.666/1993, art. 40, § 1º:O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade
que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e
fornecimento aos interessados.
Evidência:
Edital (pág. 370 a 378 do Processo).

Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
Foi providencia a assinatura, contudo faltam dois membros, pois estes encontram-se
em férias.

Análise da Unidade de Auditoria Interna
A gestão, em sua manifestação, ateve-se a situação pretérita em detrimento dos
futuros casos a serem evitados. Nesse sentido, cumpre-nos recordar que, em
casos de falhas formais, o que se busca é tão somente evitar que falhas
semelhantes se tornem frequentes, tendo em vista que fragiliza o processo,
tornando-o vulnerável a eventual alteração indevida.
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Causas possíveis:
 Falha no sistema de controle interno (baseado no COSO):
o Exígua atividade de controle (inexistência de manual e a não
realização da revisão do ato praticado);
Efeitos possíveis:
 Vulnerabilidade no processo, possibilitando manipulação do
mesmo.

RECOMENDAÇÃO 05: Que a DGAP insira em seu documento orientador
(como manual, mapeamento ou fluxograma) a necessidade dos membros
da Comissão de Licitação, bem como da equipe de apoio ao Pregoeiro,
rubricarem o original do edital, com vistas a evitar eventual modificação
sem o conhecimento daqueles que se responsabilizaram pela sua
elaboração.

CONSTATAÇÃO 06: Não foram inseridos no Termo de Referência:
1. Regra estabelecendo que, nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não
renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser
eliminados como condição para a renovação;
2. Previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela empresa
contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em
agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a
prestação dos serviços.
Critérios:


Instrução Normativa/SLTI nº 02/2008, art. 19, XVII:
Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem o conter o disposto no art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
indicando ainda, quando couber:
XVII – regra estabelecendo que, nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no
primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação.



Instrução Normativa/SLTI nº 02/2008, art. 19 A, III:
Art. 19-A. O edital deverá conter ainda as seguintes regras para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas
contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra:
III - previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito
bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação
dos serviços.

Evidência:
Termo de Referência (pág. 379 a 407 do Processo).
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Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
1. Nos próximos pregões envolvendo serviços para a realização de tarefas
executivas sob o regime de execução indireta será incluída a regra de que: “nas
eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como
condição para a renovação;
2. Consta no item 12.43 a

que o pagamento dos salários dos empregados pela

empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos
empregados. Contudo, como o modelo de termo de referência foi utilizado o do
TCU, houve um erro de digitação, constando agências situadas no Distrito
Federal:
“12.43 Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os
salários dos seus empregados utilizados nos serviços contratados, via
depósito bancário na conta dos empregados, em agências situadas no
Distrito Federal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por
parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos
decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as
comprovações respectivas;”

Análise da Unidade de Auditoria Interna
Considerando que a gestão se mostrou disposta a fazer as modificações sugeridas,
as referidas mudanças serão objetos de recomendação até a efetiva verificação
do seu atendimento.
Causas possíveis:
 Falha no sistema de controle interno (baseado no COSO):
o Exígua atividade de controle (inexistência de manual e a não
realização da revisão do ato praticado);
Efeitos possíveis:
 Pagamento por serviços não prestados;
 Responsabilização solidária/subsidiária em caso de eventual ação
trabalhista.
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RECOMENDAÇÃO 06: Que a DGAP insira na minuta do Edital, relativo à
contratação de serviços terceirizados, as exigências elencadas abaixo, a
fim de se evitar a não previsão nas futuras contratações.
1. Regra

estabelecendo

que,

nas

eventuais

prorrogações

contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados
no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como
condição para a renovação;
2. Previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela
empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na
conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou
região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.

INCONFORMIDADES NA PUBLICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E NO CONTROLE SOCIAL
CONSTATAÇÃO 07: Inobservância às exigências legais da publicidade dos atos
administrativos no que se refere à convocação dos interessados e à publicação resumida do
contrato.
Não foram localizados no Processo:
1. Convocação dos interessados no Diário Oficial da União;
2. Publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa
oficial, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, a ocorrer no prazo de 20
dias daquela data, qualquer que seja o seu valor.
Critérios:


Lei nº 10.520/2002, art. 4º, I:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado
ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em
jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º;



Decreto nº. 3.555/00, art. 11, I, “c”, 1:
Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em função dos seguintes limites:
c) para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais):
1. Diário Oficial da União.



Decreto nº 5.450/05, art. 17, III, “a”:
Art. 17. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio de
publicação de aviso, observados os valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir indicados:
III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais):
a) Diário Oficial da União;
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Lei nº 8.666/2013, art. 61, parágrafo único:
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a
sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas
desta Lei e às cláusulas contratuais.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

Evidência:
Inexistência no Processo.

Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
O extrato do contrato foi publicado em 20/04/2016, conforme anexo. Foi incluído
também no processo.
Solicitaremos ao responsável por publicar os contratos no Diário Oficial, que sejam
também anexados as publicações dos extratos dos contratos e seus aditivos nos
processos.
Foi encaminhado o memorando automático nº 01/2019/DGAP com a referida
solicitação, por meio do processo no SEI nº 23278.000260/2019-49.

Análise da Unidade de Auditoria Interna
Em que pese a ação do gestor, é necessário que a DGAP estabeleça mecanismos
mais eficazes de acompanhamento quanto ao atendimento das exigências
legalmente impostas.
Causa possível:
Fragilidade nos controles existentes.
Efeito possível:
Não atendimento ao Princípio da Publicidade.

RECOMENDAÇÃO 07: Que a DGAP aperfeiçoe seus controles internos e
crie mecanismos que possibilitem a identificação do(s) documento(s) que
suporte(m) a afirmação de cada item, disposto no checklist, a ser utilizado
por essa Diretoria no decorrer dos processos de contratação, evitando,
assim, que documentos relevantes deixem de fazer parte do processo.
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CONSTATAÇÃO 08: Inobservância ao requisito da Transparência e do consequente controle
social.
Não foram localizados no Processo:
1. Divulgação do contrato no sítio oficial do IFBA;
2. Publicação de relatórios concernentes aos serviços prestados no âmbito do IFBA.
Critério:
 Lei nº 12.527/2011, art. 8º, caput e inciso IV:
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
IV - Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os
contratos celebrados.
 Regimento Interno/IFBA, art.140, IV:
A Coordenação de Gestão e Apoio Fiscal, coordenada por um(a) coordenador(a), possui como atribuições:
IV. Emitir relatórios periódicos do andamento dos serviços prestados.
Evidência:
Inexistência no Processo.

Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
1.

Divulgação do contrato no sítio oficial do IFBA;

Resposta:
Em relação a esta constatação temos a informar que:
Tanto os processos licitatórios quanto os contratos estão divulgados no sítio oficial
do IFBA, no link “Transparência IFBA” , em Licitações e Contratos, além da página da
PROAP:
http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/transparencia-ifba
http://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes
Após abrir os links informados, a consulta dos contratos é realizada através do SUAP
(Sistema Unificado de Administração Pública).

2.

Publicação de relatórios concernentes aos serviços prestados no âmbito do

IFBA
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Resposta: Solicitaremos à Coordenação de Gestão e Apoio Fiscal (atualmente
Coordenação de Contratos) que sejam publicados periodicamente relatórios dos
serviços prestados no âmbito da Reitoria. Já que a referida coordenação é composta
apenas pela coordenadora, inviabiliza a publicação de relatórios de todo o IFBA.
Esta solicitação foi realizada por meio do memorando automático nº 02/2019/DGAP
– processo SEI nº 23278.000260/2019-49.

Análise da Unidade de Auditoria Interna
A DGAP informa que o contrato está publicado no sítio oficial do instituto, mas, de
acordo com pesquisa realizada, conforme se verifica na figura abaixo, o mesmo
não foi localizado na página em questão. Quanto aos relatórios concernentes aos
serviços prestados no âmbito do IFBA, esta AUDIN irá acompanhar a efetiva
disponibilização.

Causa possível:
 Falha no sistema de controle interno (baseado no COSO):
o Exígua atividade de controle (falta de revisão do ato
praticado).
 Fragilidade nos controles existentes.
Efeito possível:
Não atendimento ao Princípio da Publicidade.

Relatório Técnico Final de Auditoria nº 005/2018 – Ação 14 – PAINT/2018

28
RECOMENDAÇÃO 8.1: Que a DGAP passe a divulgar, no sítio oficial do
IFBA, os relatórios concernentes aos serviços prestados no âmbito do
Instituto, conforme determina o seu Regimento Interno.
RECOMENDAÇÃO 8.2: Que a DGAP crie mecanismo de acompanhamento
da efetiva publicação dos contratos celebrados pelo IFBA.

INCONFORMIDADES CONCERNENTES À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONSTATAÇÃO 09: Não atendimento aos requisitos concernentes à sustentabilidade
ambiental, quanto ao disposto no Decreto nº 5.940/2006, na IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e na
IN SLTI/MPOG nº 01/2010.
Não consta no Termo de Referência, como obrigação da contratada, as seguintes exigências
normativas:
1. Adoção de boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia de
recursos e na redução da poluição ambiental por meio:
a.

De uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações
e especificações determinadas pela ANVISA;

b. Da racionalização do consumo de energia elétrica e de água;
c. Da destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservação;
d. Da utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, de água de reuso ou
outras fontes (águas de chuva e poços)
e. Da observação da Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
2. Separação dos resíduos recicláveis descartados na fonte geradora e a sua destinação às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será precedida
pela coleta seletiva do papel para reciclagem;
3. Previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis
(segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30/06/1999);
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4. Realização de um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três
primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica,
de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas
ambientais vigentes.
Critérios:
 Decreto nº 5.940/2006, art. 6º:
Art. 6o Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão implantar, no prazo de cento e oitenta
dias, a contar da publicação deste Decreto, a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, destinando-os
para a coleta seletiva solidária, devendo adotar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
 IN SLTI/MPOG nº 01/2010, art. 6º, § 3º, I, II, III, V, VI e VIII:
Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de
sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos
inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela ANVISA;
II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de
2003;
III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no
seu funcionamento;
V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas
ambientais vigentes;
VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3
de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; e
VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução
CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.
 IN SLTI/MPOG nº 02/2008, Anexo V, itens 5.19.3, 5.19.4,5.19.5, 5.19.6 e 5.19.58:
5. Obrigações e responsabilidade da contratada:
5.19 adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição
ambiental, tais como:
5.19.3 uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
5.19.4 racionalização do consumo de energia elétrica e de água;
5.19.5 destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação;
5.19.6 utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, de água de reuso ou outras fontes (águas de chuva e poços), desde
que certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros;
energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; e
5.19.8 observação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
Evidência:
Inexistência no Termo de Referência.

Manifestação do Gestor
Conforme resposta encaminhada por meio do Despacho emitido em 11/01/2019 (SEI
0955447), o gestor informa:
Em relação a esta constatação temos a informar que no termo de referência constam
obrigações para a contratada referentes à boas práticas de sustentabilidade, como:
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4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1 DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
...
IV Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, conforme Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006, procedida
pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
legislação vigente.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
...
12.13. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada
metodologia de otimização dos serviços, dando ênfase à economia no
emprego de materiais e a racionalização de energia elétrica no uso dos
equipamentos;
....
12.26. A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos
químicos necessários, que estejam aprovados pelo órgão governamental
competente, e que não causem danos às pessoas, bem como aos
revestimentos, pisos, instalações, e redes de água e esgoto;.
...
12.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos
plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, ferramentas e
utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas contendo marca
de conformidade de qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

Análise da Unidade de Auditoria Interna
As disposições constantes no Termo de Referência da licitação em questão,
citadas pelo gestor, são insuficientes quando comparada com as exigências
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legalmente impostas. Nesse sentido, faz-se necessário que o IFBA compreenda a
relevância do tema, sensibilize-se no que concerne às questões relativas à
sustentabilidade ambiental e passe a observar os normativos que regem a
matéria.
Causa possível:
Falha no sistema de controle interno (baseado no COSO):
o Exígua atividade de controle (falta de revisão do ato praticado).
Efeito possível: Celebração de contrato sem a devida e prévia aprovação
pela PROJUR.

RECOMENDAÇÃO 09: Que a DGAP faça constar nos Termos de
Referências, como obrigação da contratada, as seguintes exigências
normativas:
1.

Adoção de boas práticas de sustentabilidade baseadas na
otimização e economia de recursos e na redução da poluição
ambiental por meio:
a.

De uso de produtos de limpeza e conservação que
obedeçam

às

classificações

e

especificações

determinadas pela ANVISA;
b.

Da racionalização do consumo de energia elétrica e de
água;

c.

Da destinação adequada dos resíduos gerados nas
atividades de limpeza, asseio e conservação;

d.

Da utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível,
de água de reuso ou outras fontes (águas de chuva e
poços);

e.

Da observação da Resolução CONAMA nº 20, de
7/12/1994, quanto aos equipamentos de limpeza que
gerem ruído no seu funcionamento.

2.

Separação dos resíduos recicláveis descartados na fonte
geradora e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, que será precedida pela
coleta seletiva do papel para reciclagem;
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3.

Previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e
baterias usadas ou inservíveis (segundo disposto na Resolução
CONAMA nº 257, de 30/06/1999);

4.

Realização de um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos três primeiros meses de execução contratual,
para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de
água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as
normas ambientais vigentes.

SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES
Recomendação 1.1: Que a PROAP passe a inserir prazo de vigência nas Portarias de
Designação da Comissão Permanente de Licitação, bem como da equipe de apoio ao
Pregoeiro.
Recomendação 1.2: Que a PROAP passe a designar equipe de apoio ao Pregoeiro em
detrimento da Comissão de Pregoeiros haja vista os distintos pré-requisitos para fazer parte
tanto da equipe quanto da comissão.
Recomendação 2.1: Que a PROAP passe a instruir os processos de licitação com todas as
documentações relativas à parte da fase de planejamento do objeto.
Recomendação 2.2: Que a DGAP crie diretrizes para, nas futuras contratações de serviços de
limpeza e conservação, instruírem os campi quanto aos critérios de medição, bem como crie
ações de apoio que busquem solucionar os erros e/ou contribuir para sanar as dificuldades
enfrentadas por essas unidades.
Recomendação 03: Que a DGAP insira em seu documento orientador (como manual,
mapeamento ou fluxograma) a necessidade de retorno do processo administrativo à PROJUR,
caso haja modificação voluntária de cláusulas contratuais após a emissão do parecer pela
referida Procuradoria.
Recomendação 04: Que a DGAP, em conjunto com os campi (se for necessário), passe a
estabelecer Instrumento de Medição de Resultado (IMR) nas futuras contratações de serviço
de limpeza ou na repactuação do atual contrato, com vistas a proceder ao pagamento à
empresa contratada com base nos resultados.
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Recomendação 05: Que a DGAP insira em seu documento orientador (como manual,
mapeamento ou fluxograma) a necessidade dos membros da Comissão de Licitação, bem
como da equipe de apoio ao Pregoeiro, rubricarem o original do edital, com vistas a evitar
eventual modificação sem o conhecimento daqueles que se responsabilizaram pela sua
elaboração.
Recomendação 06: Que a DGAP insira na minuta do Edital, relativo à contratação de serviços
terceirizados, as exigências elencadas abaixo, a fim de se evitar a não previsão nas futuras
contratações.
1. Regra estabelecendo que, nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não
renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser
eliminados como condição para a renovação;
2. Previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada
deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências
situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos
serviços.
Recomendação 07: Que a DGAP aperfeiçoe seus controles internos e crie mecanismos que
possibilitem a identificação do(s) documento(s) que suporte(m) a afirmação de cada item,
disposto no checklist, a ser utilizado por essa Diretoria no decorrer dos processos de
contratação, evitando, assim, que documentos relevantes deixem de fazer parte do processo.
Recomendação 8.1: Que a DGAP passe a divulgar, no sítio oficial do IFBA, os relatórios
concernentes aos serviços prestados no âmbito do Instituto, conforme determina o seu
Regimento Interno.
Recomendação 8.2: Que a DGAP crie mecanismo de acompanhamento da efetiva publicação
dos contratos celebrados pelo IFBA.
Recomendação 09: Que a DGAP faça constar nos Termos de Referências, como obrigação da
contratada, as seguintes exigências normativas:
1.

Adoção de boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia
de recursos e na redução da poluição ambiental por meio:
a.

De uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

b.

Da racionalização do consumo de energia elétrica e de água;
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c.

Da destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservação;

d.

Da utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, de água de reuso
ou outras fontes (águas de chuva e poços);

e.

Da observação da Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.

2.

Separação dos resíduos recicláveis descartados na fonte geradora e a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis,
que será precedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem;

3.

Previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inservíveis (segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30/06/1999);

4.

Realização de um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três
primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes.

Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora da Auditoria
Interna – IFBA.

Salvador, 05 de agosto de 2019.
Sheila Simone Kosminsky Weber
Auditora
Matrícula: 1153992

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, 05 de agosto de 2019.
Eliene Pereira de Cerqueira
Coordenadora de Auditoria Interna
Matrícula: 2644111
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