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INTRODUÇÃO 
 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

Na auditoria da avaliação da gestão de suprimentos, bens e serviços, realizada no 

período compreendido entre setembro e outubro de 2021, analisou-se a observância 

da legislação relativa ao empréstimo de tablets comprados pela Reitoria entre 

março/2020 e março/2021. O trabalho teve como objetivos verificar a existência de 

controle interno nos processos de assistência ao estudante e avaliar o processo de 

distribuição e os parâmetros para recebimento dos tablets pelos campi. 

Para a elaboração da amostra, foram coletados, 

nossiteshttp://paineldecompras.economia.gov.br e 

http://www.portaltransparencia.gov.br/, os contratos do Instituto vigentes desde 

março de 2020 a março de 2021.A pesquisa obteve que o maior gasto realizado pelo 

IFBA foi com servidor, seguido de aquisição de tablet, microcomputador e notebook. A 

partir desses dados, e considerando o cenário pandêmico no Brasil, bem como o 

critério da materialidade, foi selecionado, para ser o universo amostral, o processo de 

“aquisição e distribuição de equipamento eletrônico – tablet”. 

Quadro 1: Saldo empenhado por descrição do material 
2020 

 Item Valor de empenho 
1 Servidor R$ 1.319.840,00 
2 Tablet R$ 1.233.789,00 
3 Microcomputador R$ 1.183.522,00 
4 Notebook R$ 621.587,96 
Fonte: Dados extraídos do http://paineldecompras.economia.gov.br 

Após a escolha do objeto da auditoria, foi pesquisado no Portal da Transparência as 

despesas liquidadas no período de referência e observou-se que o valor gasto com 

tablet ocorreu em uma única compra, sendo que a Reitoria realizou o processo de 

aquisição de tablets e distribuiu para os Campi. De posse dessa informação, foi 

auditado o processo n° 23278.005654/2020-27 referente à aquisição de tablets 

realizado pela Reitoria. 
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A seleção dos campi foi baseada na tabela enviada a esta AUDIN por meio do despacho 

nº 204/2021/COPAT.REI (1970984). A partir da retro citada tabela, selecionou-se 

quatro campi que obtiveram 100% de atendimento do quantitativo de tablets 

solicitados, a saber: Campus de Brumado; Lauro de Freitas; Santo Antônio de Jesus e 

Ubaitaba. 

Nesses campi, buscou-se verificar se os processos de empréstimos tiveram critérios 

estabelecidos para a distribuição, se o termo de cautela e o termo de devolução 

estavam devidamente assinados e se foi realizado acompanhamento dos alunos 

quanto ao bom uso do bem público e o rendimento acadêmico dos estudantes 

contemplados com o recebimento dos tablets. 

Para realizar o presente trabalho, utilizaram-se como critério as normas relacionadas 

ao objeto auditado e exemplos de boas práticas, recorrendo-se a técnicas e 

procedimentos que permitissem a verificação de conformidade de maneira imparcial. 

Durante a execução dos trabalhos, realizado em estrita observância às normas de 

auditoria aplicáveis ao serviço público federal, nenhuma restrição foi imposta. 
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RESULTADO DOS EXAMES 
 

CONSTATAÇÕES 
CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de 

assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência. 

 

Para avaliar a existência de procedimentos de controle internos (segundo a 

metodologia COSO), foi aplicado o Questionário de Avaliação do Controle Interno. 

Apesar do campus não ter respondido ao Questionário, foi possível verificar as 

seguintes vulnerabilidades de acordo com a metodologia retro citada: 

a – Ambiente de controle: Não foram observadas ações voltadas para os servidores 

que trabalharam no processo de empréstimos dos tablets, tais como orientação, 

capacitação, motivação e reconhecimento. Único documento formalizado e 

relacionado a descrição das competências e atribuições para o desempenho das 

funções inerentes ao processo de inclusão digital dos estudantes é a portaria do 

instituto que regulamenta as diretrizes e os fluxos para a operação e a gestão de 

comodato.  

b – Avaliação de riscos: O objetivo foi definido para justificar a compra dos tablets: 

“inclusão digital para os estudantes regularmente matriculados em cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, Ensino Superior, Pós-Graduação ou Educação de 

Jovens e Adultos no IFBA”.Entretanto não foram localizados documentos que 

descrevessem os riscos e os tratamentos aos riscos (inerentes e residuais). 

c – Atividades de controle: Não foram localizadas, nos processos analisados e no site 

institucional, políticas e procedimentos que assegurem o cumprimento dos objetivos e 

identifiquem os riscos relacionados. 

d – Informação e comunicação: Apesar do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ser 

uma ferramenta que permite ao IFBA oferecer informações de forma transparente e 
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organizada, as informações quanto aos processos de empréstimos e acompanhamento 

dos alunos e do uso dos equipamentos estão incompletas, conflitantes ou dispersas 

em outros processos ou em outros meios de informação (e-mail e site institucional), 

dificultando o acompanhamento e o controle dos processos. 

e – Monitoramento: Não foi constatada existência de mecanismos destinados a 

monitorar os controles internos, entretanto o campus comprovou possuir, por 

exemplo: informações sobre abandono e evasão dos alunos e realizou 

acompanhamento quanto ao uso dos tablets. 

Evidência:  

Inexistência dos documentos citados nos Processos SEI nº 23278.004580/2020-10 e 
23278.007813/2020-28 
 

CONSTATAÇÃO 02: Tablets subutilizados em decorrência de mal planejamento. 

No início de outubro de 2020, o campus recebeu da reitoria 31 tablets– número que 

corresponde ao quantitativo de estudantes com renda de até 0,5 salário mínimo que 

não possuíam equipamentos eletrônicos para acompanhar as aulas remotas, conforme 

relato do despacho nº 204/2021/COPAT.REI (1970984) e demonstrado no quadro 2. 

Entretanto, nos processos SEI nº 23278.004580/2020-10 e 23278.007813/2020-28 

constam somente o empréstimo de 15 tablets para os alunos, 3 tablets não foram 

localizados pelo DEPAD e não há informações, nos referidos processos, a cerca de 13 

tablets, conforme o quadro 3 e o gráfico 1 abaixo. 
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Quadro 2: controle do uso dos tablets em comodato. 

 
Fonte:https://drive.google.com/file/d/110GyMi8q_-_eElBjXlyHJyGaVFwIZ8Em/view?usp=sharing 
 

Quadro 3: controle do uso dos tablets em comodato. 

 
Tombo 
Reitoria 

Tombo 
Campus Aluno Vistoria em 

30/06/21 Vistoria em 04/08/21 Data de 
devolução 

1 13202 979 PJ Vistoriado Devolvido funcionando 23/07/2021 

2 13203 980 DFJ Vistoriado 
Funcionando 
normalmente   

3 13204 981 ESR Vistoriado 
Funcionando 
normalmente 03/08/2021 

4 13205 982 DEJ Vistoriado Devolvido funcionando 23/07/2021 

5 13206 983 DSOz Vistoriado 
Funcionando 
normalmente 18/04/2022 

6 13207 984 AFS Vistoriado Sem informação 19/07/2021 
13208 985 Não localizado 

7 13209 986 DCS Vistoriado 
Funcionando 
normalmente   

13210 987 Não localizado 
8 13211 988 JSL Vistoriado Sem informação 03/08/2021 

9 13212 989 AJS Vistoriado 
Funcionando 
normalmente   

10 13213 990 LJS Vistoriado 
Funcionando 
normalmente   

11 13214 991 ACA Garantia Sem informação 31/03/2021 

12 13215 992 IlTS 
Sem 
informação Sem informação 26/01/2021 
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Tombo 
Reitoria 

Tombo 
Campus Aluno Vistoria em 

30/06/21 Vistoria em 04/08/21 Data de 
devolução 

13 13216 993 AMS Vistoriado Sem informação 19/07/2021 

14 13217 994 ESR Vistoriado 
Funcionando 
normalmente 03/08/2021 

15 13218 995 JMS Vistoriado 
Funcionando 
normalmente   

13220 997 Não localizado 
Fonte: processo SEI nº 23278.004580/2020-10 e 23278.007813/2020-28 

 

Gráfico 1: Status de utilização dos tablets. 

 
Fonte: processo SEI nº 23278.004580/2020-10 e 23278.007813/2020-28 

 

Ainda sobre os empréstimos, apesar da aluna APRE constar no “Resultado Definitivo 

Edital nº 06/2020 (1641815)” como uma das discentes contempladas para utilizar o 

tablete em comodato,não foi possível constatar se a referida aluna recebeu o tablet, 

tendo em vista a ausência de sua assinatura no “Termo de Cautela de tablets Regime 

Remoto-Discente DEPAD.UBA 1658808”,como também não foram localizados 

eventuais documentos de vistoria e devolução. 

Evidência:  
Processos SEI nº 23278.005608/2021-17: Despacho nº 204/2021/COPAT.REI (1970984) 
Processos SEI nº 23278.004580/2020-10: 
Resultado Definitivo Edital nº 06/2020 (1641815) 
Termo de Cautela de tablets Regime Remoto-Discente DEPAD.UBA (1658808) 
Processos SEI nº 23278.007813/2020-28: 
Termo Entrega Tablets a Alunos Ubaitaba (1661590) 
Termo Entrega Tablet a Aluno Ubaitaba (1716896) 
Termo Devolução Tablet Israel Trindade (1790959) 
Termo de Devolução Tablet Danificado (1825880) 
Encaminhamento Tablet Avariado para Multilaser (1903691) 
Ficha Vistoria Tablets (1942315)  

48%

10%

42%

Situação de uso dos tablets 

Tablet emprestado

Tablet não localizado

Tablet sem informação
quanto ao uso
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Critério: 
1 - Parágrafo único, art 70 da CF 
Parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou  privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e  valores  públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta,  assuma  obrigações de natureza 
pecuniária. 
 
2 – Portaria nº 3304 de 05 de outubro de 2020 
Art 6º Os tablets educacionais adquiridos através de compra especifica para atender à 
demanda relacionada à inclusão digital, serão destinados aos estudantes regularmente 
matriculados em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Ensino Superior, Pós-
Graduação ou Educação de Jovens e Adultos no IFBA. 

Art 8 º O empréstimo dos tablets aos discentes será realizado mediante processo de seleção 
que será coordenado pela Gestão da Assistencia Estudantil de cada Campus. Na impossibilidade 
de atendimento de todos os (as) estudantes que manifestarem a necessidade do equipamento 
deverão  ser priorizado os critérios de vulnerabilidade socioeconômica atendendo ao 
limite de renda salarial  mensal familiar per capita de: a) 0,5 salário mínimo; 0,5 a 1,0 salário 
mínimo, e c) 1,0 a 1,5 salários  mínimos. 

Art. 21 Para o/a estudante retirar o tablet educacional, notebook ou computador será 
necessário a  solicitação, via sistema SEI mediante o preenchimento do “TERMO DE 
CAUTELA EM REGIME  REMOTO — DISCENTE“ por parte da Gestão da Assistência Estudantil 
e assinatura do Ordenador de Despesas do campus IFBA local, juntamente com a assinatura do 
estudante em campo específico. (Redação dada pela Portaria nº 3464 de 21 de outubro de 
2020) 

Parágrafo único: Os tablets serão catalogados no sistema de gerenciamento das Bibliotecas, 
sendo  emprestados pelo sistema Pergamum mediante senha individual do aluno pelo prazo 
de 60 dias,  sendo permitida a renovação via web através do ”Meu Pergamum“ (espaço 
individual de cada  aluno) por mais cinco vezes. As etapas de empréstimos devem ser 
seguidas, pois uma etapa não substitui a outra.(Redação dada pela Portaria nº 3464 de 21 de 
outubro de 2020) 

 
 

CONSTATAÇÃO 03: Processo de empréstimo com informações divergentes, 

demonstrando insuficiências e inadequações nos mecanismos de controle interno. 

Em 14 de outubro de 2021, o campus informou possuir 8 tablets em situação de 

empréstimo e 20 disponíveis, conforme apresentado no quadro 4. Entretanto, tais 

informações se divergem dos termos de devolução disponibilizados nos processos 

23278.004580/2020-10 e 23278.007813/2020-28. 

Além do disposto, também foi constatado que 5 tablets não foram devolvidos. 

Enquanto no levantamento efetuado pela DEPAD dos status dos tablets em 14 de 

outubro de 2021, constam 8 tablets emprestados e na tabela 1 – Manifestação 

DG.UBA 2308027, 7 equipamentos ainda estão em comodato. 
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Quadro 4: registros de empréstimos e devoluções dos tablets no campus. 

  

Levantamento status dos 
tablets de acordo com o 

processo SEI nº 
23278.004580/2020-10 e 
23278.007813/2020-28 

Levantamento 
efetuado pela DEPAD 
dos status dos tablets 
em 14 de outubro de 

2021 
Qt. de tablet recebido da 

Reitoria/disponível para empréstimo 
31 - 

Qt. de tablet emprestado -15 - 

Total de tablet não emprestado 13 - 

Qt. de tablet devolvido 
(com Termo de devolução) 

10 - 

Qt. de tablets restituídos 3 3 
Qt. de tablet não devolvidos 

(emprestados) 
- 5 - 8 

Qt. de tablet disponível 23 20 
Fonte: Processos SEI nº 23278.004580/2020-10 e 23278.007813/2020-28 

 
 

Evidência:  
Processos SEI nº 23278.004580/2020-10: Termos de cautela e Termos de devolução de tablets 
Processos SEI nº 23278.007813/2020-28: 
Termo Devolução Tablet Israel Trindade (1790959) 
Termo de Devolução Tablet Danificado - Anderson Cotias (1825880) 
Encaminhamento Tablet Avariado para Multilaser (1903691) 
Termo Devolução Tablet - Abdias Manoel (1937299) 
Termo Devolução Tablet - Aldeme Francelino (1937300) 
Termo Devolução Tablet - Darilma Evangelista (1937301) 
Termo Devolução Tablet - Paula de Jesus (1937302) 
Ficha Vistoria Tablets (1942315) 
Termo de Devolução Tablet - Jairo Santos Lima (1947838) 
Despacho 9 (2029591) 
 

 
Critério: 
1 - Portaria nº 3304 de 05 de outubro de 2020 
Art. 21 Para o/a estudante retirar o tablet educacional, notebook ou computador será 
necessário asolicitação, via sistema SEI mediante o preenchimento do “TERMO DE CAUTELA EM 
REGIME REMOTO — DISCENTE“ por parte da Gestão da Assistência Estudantil e assinatura do 
Ordenador de Despesas do campus IFBA local, juntamente com a assinatura do estudante em 
campo específico. (Redação dada pela Portaria nº 3464 de 21 de outubro de 2020) 
Parágrafo único: Os tablets serão catalogados no sistema de gerenciamento das Bibliotecas, 
sendo  emprestados pelo sistema Pergamum mediante senha individual do aluno pelo prazo 
de 60 dias,  sendo permitida a renovação via web através do ”Meu Pergamum“ (espaço 
individual de cada  aluno) por mais cinco vezes. As etapas de empréstimos devem ser 
seguidas, pois uma etapa não  substitui a outra. (Redação dada pela Portaria nº 3464 de 21 
de outubro de 2020) 
(...) 
Art. 27 O setor responsável pelo patrimônio do campus ou Reitoria será responsável pelo 
controle  e gestão patrimonial dos bens móveis (equipamentos e demais) que 
estiverem em situação de  empréstimo, devendo atualizar o sistema de controle 
patrimonial, que também será utilizado para  gerenciar o empréstimo. 
(...) 
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Art. 33 A unidade detentora da carga do bem (responsável patrimonial) indicará os horários 
para devolução do (s) bem (ns) patrimonial (ais). 
(...) 
§ 3º No ato da devolução, deverá ser realizada uma vistoria do (s) bem (ns) pelo (a) responsável 
patrimonial ou chefia imediata ou pela Gestão da Assistência Estudantil Local, na presença do 
servidor solicitante. O (a) beneficiário (a) que não aguardar a vistoria será responsabilizado por 
qualquer dano identificado. 
(...) 
§ 5º Para a devolução do tablete, a Gestão da Assistência Estudantil Local fará uma vistoria no 
equipamento, na presença do (a) estudante ou de seu (sua) responsável legal. Após a 
devolução, o(a) mesmo (a) assinará o formulário “DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE BENS 
PATRIMONIAIS EM REGIME REMOTO” que deverá ser encaminhado ao setor responsável pelo 
patrimônio local. O (a) estudante ou seu (sua) responsável que não aguardar a vistoria será 
responsabilizado por qualquer dano identificado. 
Art. 34 A não devolução do equipamento implica na apuração de responsabilidade por meio de 
processo administrativo, quando couber. 

 

CONSTATAÇÃO 04: Empréstimos sem acompanhamento aos alunos que assegure a 

efetiva utilização dos equipamentos ao fim pretendido de modo a garantir a eficácia 

do comodato ou assistência. 

 

Conforme informações extraídas do processo SEI nº 23278.007813/2020-28, 

documento “Resumo Auxílios Recebidos X Participação nas AENPS (1906167)”, 

referente ao período letivo 2020 e 2021, e sintetizadas no Quadro 5 e Gráficos 2 e 

3abaixo dispostos, 44% dos alunos foram reprovaram em 100% das matérias, 

enquanto apenas 31% foram aprovadas em todas. Na análise, também foi observado 

que cerca de 12% dos discentes beneficiados com o tablet não se matricularam em 

2021. 

Apesar do disposto, não foi localizado, nos processos auditados, ações que 

comprovassem acompanhamento e/ou implementação de medidas mitigadoras por 

parte da gestão do campus, de forma a contribuir para atingimento dos objetivos 

intrínsecos à inclusão digital dos discentes no período da pandemia decorrente da 

COVID-19. 
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Quadro 5: desempenho dos alunos com empréstimo de tablet 

Referencia Aluno 
Situação 

2020 2021 
1 AMS Abandono-evasão Matriculado 
2 AFS Evasão Matriculado 
3 ACA Aprovado Matriculado 
4 AJS Abandono-evasão Matriculado 
5 DCS Aprovado Matriculado 
6 DEJ Aprovado Matriculado 
7 DFJ Aprovado-reprovado Matriculado 
8 DSO Aprovado-evasão Matriculado 
9 ESR Reprovado Matriculado 

10 ESR Aprovado Matriculado 
11 ITS Aprovado Não matriculado 
12 JSL Aprovado-reprovado Não matriculado 
13 JMS Abandono-evasão Matriculado 
14 LJS Abandono-evasão Matriculado 
15 PJ Abandono-evasão Matriculado 
16 APRE Aprovado-abandono-evasão Matriculado 

Fonte: processo SEI nº23278.007813/2020-28 

Gráfico 2: desempenho dos alunos com empréstimo de tablet. 

 

Fonte: Processo SEI nº 23278.007813/2020-28: Resumo Auxílios Recebidos X Participação nas AENPS 
(1906167) 
 

 

 

 

44%

25,00%

31%

Percentual de desempenho das disciplinas dos discentes 
beneficiados com empréstimo de tablet educacional em 

2020

Reprovado, abandono ou
evasão em 100% das
disciplinas

Aprovado em pelo menos
uma disciplina

Aprovado em 100% das
disciplinas
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Gráfico 3: Matricula dos alunos com empréstimo de tablet em 2021. 

 
Fonte:Processo SEI nº 23278.007813/2020-28: Resumo Auxílios Recebidos X Participação nas AENPS 
(1906167) 

 

Evidência:  
Processo SEI nº 23278.007813/2020-28: Resumo Auxílios Recebidos X Participação nas AENPS 
(1906167) 
 
Critério: 
1 - Portaria nº 3304 de 05 de outubro de 2020 
Art. 1º O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA regulamenta as 
diretrizes e os fluxos para a operação e a gestão de comodato, na modalidade de empréstimo 
gratuito de bens móveis aos (as) servidores (as), estagiários(as), terceirizados(as) e estudantes 
regularmente matriculados visando auxiliar no desenvolvimento das demandas e atividades 
laborais remotas e Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPEs) em âmbito 
do IFBA. (Redação dada pela Portaria nº 3464 de 21 de outubro de 2020) 
2 - Art. 37 da Constituição Federal de 88 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:               (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

Percentual dos discentes beneficiados com 
empréstimo de tablet educacional matriculados  

em 2021 

matriculado

não matriculado



18 
 

 
Relatório Final de Avaliação nº 009/2021 – AUDIN/IFBA 

RECOMENDAÇÕES 

RECOMENDAÇÃO 01: Gerenciar os riscos dos principais processos/objetivos de acordo 

com os parâmetros do COSO-ERM e as “Boas Práticas” adotadas por vários órgãos da 

Administração Pública, a exemplo do modelo de gestão de riscos implementados pelo 

o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). 
 

Referência: Constatação 01 (Item B) 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Desenvolver atividades de controles apropriadas e eficazes para 

os processos e atividades do setor, em especial, à etapa de planejamento da aquisição 

ou contratação, a exemplo: 

 Fluxograma; 

 Mapeamento dos processos; 

 Manual de procedimentos operacionais, 

 Verificações/Checklist;  

 Conciliações;  

 Avaliação de desempenho operacional;  

 Avaliação das operações, dos processos e das atividades. 
 

Referência: Constatação 01 (Itens C e E) 

 

RECOMENDAÇÃO 03: Criar meios formais para melhorar a transparência e avaliar a 

qualidade das informações disponibilizadas ao público interno e externo referentes a 

editais e seus desdobramentos, de maneira que seja apropriada, tempestiva, acessível, 

completa e coerente; 
 

Referência: Constatação 01 (Item D) 

 

RECOMENDAÇÃO 04: Elaborar um projeto executável para a destinação dos tablets de 

maneira que tenha um melhor aproveitamento dos bens adquiridos. 

 

Referência: Constatação 02 

 



19 
 

 
Relatório Final de Avaliação nº 009/2021 – AUDIN/IFBA 

RECOMENDAÇÃO 05: Realizar o controle patrimonial efetivo e eficiente de maneira 

que garanta o bom uso dos tablets e obtenha informação tempestiva quanto a sua 

destinação. 

 

Referência: Constatação 04 

 

RECOMENDAÇÃO 06: Elaborar relatórios periódicos de monitoramento dos resultados 

alcançados com as medidas adotadas de assistência aos estudantes. 

 
 
Referência: Constatação 05 
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CONCLUSÃO 
 
Após proceder às análises devidas, constatou-se a ausência ou a fragilidade dos 

elementos que compõem os controles internos. Apesar de possuir o objetivo de 

facilitar a inclusão digital durante a pandemia, a gestão não demonstrou 

gerenciamento dos riscos, houve falha no controle patrimonial dos tablets e  o uso dos 

meios de informação e comunicação – SEI e site oficial do IFBA não foram suficientes 

para proporcionar transparência quanto ao uso e conservação dos tablets. Inclusive a 

auditoria foi dificultada pela dispersão das informações. 

 

Destacamos a importância da execução do comodato seja normatizada e 

supervisionada, mas é extremamente importante e necessário o acompanhamento 

mais próximo dos alunos de maneira que possibilite alcançar um resultado melhor no 

desempenho acadêmico, visto que, segundo informações extraídas do processo SEI nº 

23278.007813/2020-28, documento “Resumo Auxílios Recebidos X Participação nas 

AENPS (1906167)”, 44% dos alunos foram reprovaram em 100% das matérias, 

enquanto apenas 31% foram aprovadas em todas. Na análise, também foi observado 

que cercade12% dos discentes beneficiados com o tablet não se matricularam em 

2021. 

 

Por fim, é oportuno lembrar que a situação atípica não exime o gestor de 

responsabilização, bem como não isenta da obrigatoriedade de zerar pelo patrimônio 

público. 
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Diante do exposto no presente Relatório, converte-se o “Relatório Preliminar nº 

009/2021” em “Relatório Final nº 009/2021” com as devidas adequações, assim como, 

ressalta-se a necessidade de acompanhamento da implementação das 

recomendações, via Plano de Providência Permanente – PPP, a fim de observar a 

efetividade das medidas sugeridas. 

Salvador, 09 de agosto de 2022. 
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ANEXO I 
SÍNTESE DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

CONSTATAÇÕES RECOMENDAÇÕES 

CO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldaro 

processo de assistência estudantil com segurança, 

legitimidade e eficiência. 

Para avaliar a existência de procedimentos de controle internos 

(segundo a metodologia COSO), foi aplicado o Questionário de 

Avaliação do Controle Interno. Apesar do campus não ter 

respondido ao Questionário, foi possível verificar as seguintes 

vulnerabilidades de acordo com a metodologia retro citada: 

a – Ambiente de controle: Não foram observadas ações 

voltadas para os servidores que trabalharam no processo de 

empréstimos dos tablets, tais como orientação, capacitação, 

motivação e reconhecimento. Único documento formalizado e 

relacionado a descrição das competências e atribuições para o 

desempenho das funções inerentes ao processo de inclusão 

digital dos estudantes é a portaria do instituto que 

regulamenta as diretrizes e os fluxos para a operação e a 

gestão de comodato.  

b – Avaliação de riscos: O objetivo foi definido para justificar a 

compra dos tablets: “inclusão digital para os estudantes 

regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, Ensino Superior, Pós-Graduação ou 

Educação de Jovens e Adultos no IFBA”. Entretanto não foram 

localizados documentos que descrevessem os riscos e os 

tratamentos aos riscos (inerentes e residuais). 

c – Atividades de controle: Não foram localizadas, nos 

processos analisados e no site institucional, políticas e 

procedimentos que assegurem o cumprimento dos objetivos e 

identifiquem os riscos relacionados. 

RE 01: Gerenciar os riscos dos 

principais processos/objetivos de 

acordo com os parâmetros do COSO-

ERM e as “Boas Práticas” adotadas por 

vários órgãos da Administração 

Pública, a exemplo do modelo de 

gestão de riscos implementados pelo o 

Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP); 

 

Referência: Constatação 01 (Item B) 

 

RE 02: Desenvolver atividades de 

controles apropriadas e eficazes para 

os processos e atividades do setor, em 

especial, à etapa de planejamento da 

aquisição ou contratação, a exemplo: 

• Fluxograma; 

• Mapeamento dos processos; 

• Manual de procedimentos 

operacionais, 

• Verificações/Checklist;  

• Conciliações;  

• Avaliação de desempenho 

operacional;  

• Avaliação das operações, dos 

processos e das atividades. 

 

Referência: Constatação 01 (Itens C e 

E) 
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d – Informação e comunicação: Apesar do Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI) ser uma ferramenta que permite ao IFBA 

oferecer informações de forma transparente e organizada, as 

informações quanto aos processos de empréstimos e 

acompanhamento dos alunos e do uso dos equipamentos 

estão incompletas, conflitantes ou dispersas em outros 

processos ou em outros meios de informação (e-mail e site 

institucional), dificultando o acompanhamento e o controle dos 

processos. 

e – Monitoramento: Não foi constatada existência de 

mecanismos destinados a monitorar os controles internos, 

entretanto o campus comprovou possuir, por exemplo: 

informações sobre abandono e evasão dos alunos e realizou 

acompanhamento quanto ao uso dos tablets. 

CO 02: Tablets subutilizados em decorrência de mal 

planejamento. 

No início de outubro de 2020, o campus recebeu da reitoria 31 

tablets – número que corresponde ao quantitativo de 

estudantes com renda de até 0,5 salário mínimo que não 

possuíam equipamentos eletrônicos para acompanhar as aulas 

remotas, conforme relato do despacho nº 

204/2021/COPAT.REI (1970984) e demonstrado no quadro 2. 

Entretanto, nos processos SEI nº 23278.004580/2020-10 e 

23278.007813/2020-28 constam somente o empréstimo de 15 

tablets para os alunos, 3 tablets não foram localizados pelo 

DEPAD e não há informações, nos referidos processos, a cerca 

de 13 tablets, conforme o quadro 3 e o gráfico 1 abaixo. 

Ainda sobre os empréstimos, apesar da aluna APRE constar no 

“Resultado Definitivo Edital nº 06/2020 (1641815)” como uma 

das discentes contempladas para utilizar o tablete em 

comodato,não foi possível constatar se a referida aluna 

recebeu o tablet, tendo em vista a ausência de sua assinatura 

no “Termo de Cautela de tablets Regime Remoto-Discente 

DEPAD.UBA 1658808”,como também não foram localizados 

eventuais documentos de vistoria e devolução. 

RE 03: Criar meios formais para 

melhorar a transparência e avaliar a 

qualidade das informações 

disponibilizadas ao público interno e 

externo referentes a editais e seus 

desdobramentos, de maneira que seja 

apropriada, tempestiva, acessível, 

completa e coerente; 

 

Referência: Constatação 01 (Item D) 

RE 04: Elaborar um projeto executável 

para a destinação dos tablets de 

maneira que tenha um melhor 

aproveitamento dos bens adquiridos. 

 

Referência: Constatação 02 

 

RE 05: Realizar o controle patrimonial 

efetivo e eficiente de maneira que 

garanta o bom uso dos tablets e 

obtenha informação tempestiva 

quanto a sua destinação. 

 

Referência: Constatação 04 

 

RE 06: Elaborar relatórios periódicos 

de monitoramento dos resultados 

alcançados com as medidas adotadas 

de assistência aos estudantes. 

 
 
Referência: Constatação 05 
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CO 03: Processo de empréstimo com informações 

divergentes, demonstrando insuficiências e inadequações nos 

mecanismos de controle interno. 

Em 14 de outubro de 2021, o campus informou possuir 8 

tablets em situação de empréstimo e 20 disponíveis, conforme 

apresentado no quadro 4. Entretanto, tais informações se 

divergem dos termos de devolução disponibilizados nos 

processos 23278.004580/2020-10 e 23278.007813/2020-28. 

Além do disposto, também foi constatado que 6 tablets não 

foram devolvidos e 3 termos de devolução encontram-se sem 

assinatura dos alunos. 

 

CO 04: Empréstimos sem acompanhamento aos alunos que 

assegure a efetiva utilização dos equipamentos ao fim 

pretendido de modo a garantir a eficácia do comodato ou 

assistência. 

Conforme informações extraídas do processo SEI nº 

23278.007813/2020-28, documento “Resumo Auxílios 

Recebidos X Participação nas AENPS (1906167)”, referente ao 

período letivo 2020 e 2021, e sintetizadas no Quadro 5 e 

Gráficos 2 e 3abaixo dispostos, 44% dos alunos foram 

reprovaram em 100% das matérias, enquanto apenas 31% 

foram aprovadas em todas. Na análise, também foi observado 

que cercade12% dos discentes beneficiados com o tablet não 

se matricularam em 2021. 

Apesar do disposto, não foi localizado, nos processos 

auditados, ações que comprovassem acompanhamento e/ou 

implementação de medidas mitigadoras por parte da gestão do 

campus, de forma a contribuir para atingimento dos objetivos 

intrínsecos à inclusão digital dos discentes no período da 

pandemia decorrente da COVID-19. 
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ANEXO II 

MANIFESTAÇÃO DA GESTÃO E ANÁLISE DA AUDIN 

CONSTATAÇÃO 01: Controles insuficientes e incapazes de respaldar o processo de 

assistência estudantil com segurança, legitimidade e eficiência.  

 

Manifestação do Gestor 

Em atendimento a constatação 1, informamos que todos os controles de 

acompanhamento e entrega dos tablet’s foram realizados dentro das condições 

possíveis, visto o momento pandêmico da Covid-19 ocorrida desde 17/03/2020, o que 

impediu o acompanhamento mais rígido, pois o distanciamento social foi imposto 

pelos órgãos sanitários, de cumprimento obrigatório. 

No que toca ao subitem a – ambiente de controle, vale repisar que as ações possíveis, 

dentro das limitações impostas pela pandemia da Covid-19 foram efetivadas. Cabe 

informar que, então Diretora Geral Pro Tempore do Campus Avançado Ubaitaba 

reconstitui a Comissão de Permanente Local de Assistência Estudantil – Portaria nº 08, 

de 29/03/2021, a partir da Portaria nº 691, de 10/03/2020, doc. SEI (2040538). Embora 

tenha sido emitida as referidas portarias, de fato não se tem registro de orientações 

repassadas para os membros da comissão no que toca aos trâmites com uso dos bens 

cedidos aos discentes à título de comodato. 

Portanto, não há se falar em responsabilizar os membros da comissão pelas 

impropriedades apontadas quanto ao ambiente de controle, avaliação de riscos, 

atividades de controle e informação e comunicação. Pois todos os trâmites foram 

realizados visando dar publicidade plena e os demais documentos serão anexados ao 

processo oportunamente. 

Evidência: Inexistência dos documentos citados nos Processos SEI nº 

23278.004580/2020-10 e 23278.007813/2020- 28 
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Restou comprovado que todos os termos de cautela de tablet’s Regime Remoto foram 

devidamente inseridos ao Processo nº 23278.004580/2020-10 e 23278.007813/2020- 

28, bem como os referidos termos de devolução dos equipamentos de informática. 

Portanto, não há se falar em ausência de documentos citados nos mencionados 

processos sem que houve sua respectiva publicização dos documentos no SEI. 

 Análise da Auditoria 

Esta AUDIN reconhece as limitações impostas pelo novo cenário apresentado pela 

COVID, entretanto, tais limitações não justificam a ausência de controles mínimos 

capazes de resguardar o erário. Dessa forma, mantemos que o ambiente de controle, a 

avaliação de riscos e as atividades de Controle são insuficientes. 

Quanto à informação e comunicação, é necessário a organizar os documentos em um 

único processo, sempre que possível. Por esse motivo, cabe a esta AUDIN acompanhar 

a implementação. 

Nesse sentido, mantemos o disposto na constatação 01.   

CONSTATAÇÃO 02: Tablets subutilizados em decorrência de mal planejamento 

 

Manifestação do Gestor 

Em 10/03/2020 foi instituída a Comissão Permanente Local da Assistência Estudantil 

formada por servidores e estudantes para acompanhar, definir e avaliar a aplicação 

dos recursos do orçamento da Política Estudantil, doc. SEI (1491614). 

Em 17/10/2020 foi publicado o Edital nº 06/2020 com o objetivo de cadastrar e 

selecionar de forma simplificada discentes regularmente matriculados (as) no curso 

Técnico em Informática, modalidade subsequente, para recebimento do Auxílio 

Inclusão Digital Emergencial em razão da aprovação das Atividades de Ensino Não 

Presenciais Emergenciais (AENPEs), no contexto da pandemia causada pela COVID-19 

e  o Auxílio Inclusão Digital Emergencial apresenta como finalidade oportunizar o 

desenvolvimento e o acesso às AENPEs, à integração pedagógica e às atividades 
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acadêmicas por meio da inclusão digital ampliando as vivências, o conhecimento e a 

rede de relações dos discentes envolvidos por meio remoto. (Doc. SEI – 1620464). 

Embora todos os esforços, apenas 20 alunos manifestaram interesse em se 

inscreverem, sendo que 02 discentes não encaminharam a documentação requerida, 

conforme despacho sem número DEPAD. UBA, doc. SEI (1627484) 

O resultado definitivo do Edital nº 06/2020 foi disponibilizado e se encontra anexado 

no doc. SEI (1641815). 

Os bens de informática foram distribuídos mediante termo de cautela de tablet’s 

Regime Remoto, de modo a cumprir os trâmites legais. 

Além disso, foram distribuídos chip’s para facilitar o acesso à internet, conforme doc. 

SEI (1931597). 

Diante do exposto, todos os procedimentos para disponibilizar de acesso às aulas 

virtuais foram possibilitados, desde a aquisição de tablet’s, entrega de chip’s. 

Considerando que a situação atípica, Pandemia da Covid-19, não saberíamos quantos 

tablet’s seriam suficientes para atender as necessidades dos alunos. 

Nesse sentido, não há dolo no planejamento no processo de aquisição e entrega dos 

tablet’s pois o fato é atípico. 

Análise da Auditoria 

A manifestação do gestor e os documentos anexados no processo demonstram que o 

edital obteve a demanda abaixo do esperado. No entanto, não constam nos processos 

o diagnóstico da situação (Por que os alunos que não possuem equipamentos 

demonstram desinteresse ao empréstimo de tablets?). Sendo que, seria necessário 

saber as causas para tomar medidas assertivas que possibilite o melhor 

aproveitamento dos tablets adquiridos. 

Também não foi esclarecido sobre o empréstimo da aluna APRE constar no “Resultado 

Definitivo Edital nº 06/2020 (1641815)” como uma das discentes contempladas para 
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utilizar o tablet em comodato, não possuir sua assinatura no “Termo de Cautela de 

tablets Regime Remoto-Discente DEPAD.UBA 1658808”, assim como não foram 

localizados eventuais documentos de vistoria e devolução. 

Nesse sentido, mantemos o disposto na constatação 02.   

CONSTATAÇÃO 03: Inexistência de mecanismo que comprove o efetivo 

acompanhamento e controle na guarda e uso de bens públicos.  

 

Manifestação do Gestor 

Cabe informar que o fato do extravio dos tablet’s com nº de tombo 985, 987 e 997 

terem sido furtados do Campus Ubaitaba, conforme documento acostado aos autos do 

processo, não evidencia inexistência de mecanismos de efetivo controle e 

acompanhamento e uso de bens públicos. 

A responsabilidade pela guarda patrimonial é a da empresa terceirizada contratada, 

fato que foi devidamente sanado, mediante pagamento da GRU. 

No entanto, no dia 17/05/2021, a Coordenação de patrimônio da Reitoria informou 

que submeteu o caso em tela para ciência da Ordenadora de despesas do Campus 

Ubaitaba à época para adoção de medidas no âmbito disciplinar discente, nos termos 

do art. 12 do Código Disciplinar Discente, tendo em vista a justificativa apresentada 

pelo discente, que houve descuido por parte dele, que no momento de mudança 

deixou a caixa embaixo de outros itens pesados, vindo a trincar a tela e parou de 

funcionar, doc. SEI (2306447). 

Além disso, a Coordenador de Patrimônio, informou ainda que enviou o equipamento 

(tablete) por parte do Campus Ubaitaba à empresa Multilaser, conforme solicitação, 

doc. SEI (1861603). 

Urge esclarecer que, o tablet avariado pelo aluno Anderson Cotias Almeida foi 

consertado e devolvido ao Campus Ubaitaba, estando em perfeito estado de 

funcionamento, conforme doc. SEI (230647) 
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Análise da Auditoria 

Diante da elucidação exposta, consideramos a situação resolvida e a exclusão da 

constatação em análise. Entretanto, perante a necessidade de esclarecimentos 

adicionais do gestor para compreensão dos fatos mencionados, reforçamos a 

importância de, sempre que possível, organizar as informações em um único processo 

sei, de uma maneira coerente para que não comprometa a transparência e a 

compreensão dos procedimentos executados. 

Nesse sentido, retiramos o disposto na constatação 03.   

CONSTATAÇÃO 04: Processo de empréstimo com informações divergentes, 

demonstrando insuficiências e inadequações nos mecanismos de controle interno. 

 

Manifestação do Gestor 

Urge esclarecer que a Planilha de controle dos Tablet’s – Campus Ubaitaba está 

inserida no Processo nº 23278.007736/2021-97, doc. SEI (2304611), bem como na 

tabela 1. 

A constatação abaixo não condiz com a realidade, pois foram encaminhados 31 

tablet’s tendo sido furtados 3, devidamente ressarcidos pela empresa de segurança 

patrimonial, totalizando portanto, 28 equipamentos em pleno uso..  

Análise da Auditoria 

Quanto aplanilha encaminhada por meio do processo sei nº 23278.007736/2021-97, 

verificou-se que o acompanhamento dos empréstimos e devoluções continua 

comprometido, tendo em vista que não é possível verificar a data de atualização das 

informações acerca do status de uso dos tablets. 

Além disso, existem dados conflitantes com os termos de empréstimos e de 

devolução, visto que a Planilha Controle Tablets - IFBA Ubaitaba (2304611) informa 

que os tablets de tombos 13203, 13204, 13209, 13212, 13213, 13217 e 13218 
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encontram-se emprestados, enquanto os tablets 13204 e 13217 possuem termos de 

devolução do dia 03 de agosto de 2021. 

Informamos que consideramos a devolução do valor referente aos três tablets, e 

ajustamos o disposto na constatação 04 em análise e a transformamos em 

Constatação 03. 

CONSTATAÇÃO 05: Empréstimos sem acompanhamento aos alunos que assegure a 

efetiva utilização dos equipamentos ao fim pretendido de modo a garantir a eficácia 

do comodato ou assistência. 

 

Manifestação do Gestor 

Não houve. 

Análise da Auditoria 

Considerando a ausência de manifestação do gestor, mantemos o disposto no 

Relatório Preliminar nº 009/2021. Apenas ajustamos o disposto na Constatação 05 em 

análise e a transformamos em Constatação 04. 

Salvador, 09 de agosto de 2022. 
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