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RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN PENDENTES DE ATENDIMENTO OU ANÁLISE
 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

001 2012.007.1.1 

Contrariando o disposto no parágrafo único do art. 
61, da Lei nº. 8.666/1993 e nos acórdãos abaixo 
transcritos, as publicações dos extratos de contrato e 
dos termos aditivos estão, comumente, ocorrendo 
fora do prazo, conforme o disposto na tabela 
apresentada. 

002 2012.008.3.3 

Contrariando o disposto no parágrafo único do art. 
61, da Lei nº. 8.666/1993 e nos acórdãos abaixo 
transcritos, as publicações dos extratos de contrato e 
dos termos aditivos estão, comumente, ocorrendo 
fora do prazo, conforme o disposto na tabela 
apresentada. 

003 2012.009.4.4 

Foi atribuída a um único servidor, por meio de uma 
portaria geral (Portaria nº. 19/2011) a fiscalização de 
todos os contratos da entidade, contrariando o 
disposto no art. 67, da Lei nº. 8.666/1993, bem como 
a Relação TCU nº. 16/2009 

004 2012.009.5.5 

Foi constatado que o servidor R.S.S. fiscaliza 19 
(dezenove) contratos. Com essa quantidade de 
contratos a serem acompanhados pelo mesmo 
servidor, considerando o princípio da razoabilidade, 
há risco de comprometer a eficácia das atividades de 
acompanhamento e de fiscalização desses 
instrumentos contratuais. De acordo com o Acórdão 
TCU nº. 2837/2011 Plenário, o quantitativo de 
contratos fiscalizados por cada servidor deve 
garantir a efetividade da fiscalização no intuito de 
reduzir o risco da atividade.  

005 2012.009.0.6 - 
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ANEXO II 
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN PENDENTES DE ATENDIMENTO OU ANÁLISE  

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Contrariando o disposto no parágrafo único do art. 
61, da Lei nº. 8.666/1993 e nos acórdãos abaixo 
transcritos, as publicações dos extratos de contrato e 
dos termos aditivos estão, comumente, ocorrendo 

Porto Seguro 
Constatação1/Recomendação1: Que passe a publicar resumo do contrato ou de 
seus aditamentos no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, ocorrendo no prazo de vinte dias daquela data.

Contrariando o disposto no parágrafo único do art. 
61, da Lei nº. 8.666/1993 e nos acórdãos abaixo 
transcritos, as publicações dos extratos de contrato e 

estão, comumente, ocorrendo 
Barreiras 

Constatação3/Recomendação3: Que passe a publicar resumo do contrato ou de 
seus aditamentos no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, ocorrendo no prazo de vinte dias daquela data.

Foi atribuída a um único servidor, por meio de uma 
portaria geral (Portaria nº. 19/2011) a fiscalização de 

disposto no art. 67, da Lei nº. 8.666/1993, bem como 
Valença 

Constatação4/Recomendação4: Que realize as designações dos fiscais por 
contrato, de forma específica. 

Foi constatado que o servidor R.S.S. fiscaliza 19 

servidor, considerando o princípio da razoabilidade, 
há risco de comprometer a eficácia das atividades de 

instrumentos contratuais. De acordo com o Acórdão 

garantir a efetividade da fiscalização no intuito de 

Valença 

Constatação5/Recomendação5: Que reduza o quantitativo de contratos 
fiscalizados pelo servidor R.S.S., de forma a garantir o devido acompanhamento 
de cada um deles, enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas 
designações e respectivas Portarias. 

Valença 

Recomendação6: Designe atribuição de gestor de contrato para servidor lotado 
no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 
administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões 
relativas à vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de 
contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, 
com o objetivo de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos 
acompanhamentos contratuais. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que passe a publicar resumo do contrato ou de 
seus aditamentos no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte 

. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que passe a publicar resumo do contrato ou de 
seus aditamentos no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte 

e sua assinatura, ocorrendo no prazo de vinte dias daquela data. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que realize as designações dos fiscais por 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que reduza o quantitativo de contratos 
fiscalizados pelo servidor R.S.S., de forma a garantir o devido acompanhamento 
de cada um deles, enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Designe atribuição de gestor de contrato para servidor lotado 
no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões 
relativas à vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de 
contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, 
com o objetivo de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 
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ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

006 2012.010.2.2 

Existência de 02 (dois) contratos com o mesmo 
objeto “Serviço de Limpeza e Conservação” com 
valores distintos, sendo ambos celebrados com a 
empresa Locrhon (Contratos nº. 13/2009 e nº. 
02/2011). 

007 2012.010.3.3 
O Contrato nº. 02/2011, executado com a empresa 
Locrhon, se repete na planilha, com objetos e 
números de processos distintos. 

008 2012.010.4.4 

Envio de informações referentes à relação de 
empresas prestadoras de serviços de caráter 
continuado incompleta, tendo em vista a presunção 
de existência de contratos executados nesse campus
atinente às atividades rotineiras e que não fizeram 
parte da planilha enviada, a exemplo do 
fornecimento de energia elétrica, água canalizada, 
telefonia fixa, telefonia móvel, serviço de publicação 
no DOU, envio de correspondências e malotes, 
dentre outros. 

009 2012.010.5.5 

Por meio da mesma Portaria (nº. 8/2010), os 
servidores D.S.B.J. e A.S.A. foram designados para 
atuar como fiscal de 01(um) e 05 (cinco) contratos, 
respectivamente, contrariando o disposto no art. 67 
da Lei nº. 8.666/1993 e na Relação nº. 16/2009 do 
TCU. 

010 2012.010.6.6 

O servidor D.S.B.J., designado para fiscal de 
contrato do Campus Simões Filho, exerce suas 
atribuições de Diretor do Departamento de 
Administração/DEPAD. Cumpri-nos alertar que se 
devem verificar as atribuições exercidas por esse 
servidor na unidade de sua lotação, no intuito de 
evitar a desobediência ao Princípio da Segregação de 
Funções. 

011 2012.010.7.7 

Os servidores D.S.B. e A.S.A. possuem um elevado 
quantitativo de contratos a fiscalizar, o que 
compromete a efetividade e eficácia do seu 
desempenho como fiscal de contratos, conforme se 
depreende do Acórdão do TCU (Acórdão TCU nº. 
2831/2011 Plenário). 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Existência de 02 (dois) contratos com o mesmo 
de Limpeza e Conservação” com 

valores distintos, sendo ambos celebrados com a 
empresa Locrhon (Contratos nº. 13/2009 e nº. 

Simões Filho 
Constatação2/Recomendação2: Que justifique a existência de 03 (três) contratos 
com a mesma numeração. 

O Contrato nº. 02/2011, executado com a empresa 
Locrhon, se repete na planilha, com objetos e Simões Filho 

Constatação3/Recomendação3: Que justifique a existência de 02 (dois) contratos 
que trata do mesmo objeto. 

Envio de informações referentes à relação de 
empresas prestadoras de serviços de caráter 
continuado incompleta, tendo em vista a presunção 

campus 
atinente às atividades rotineiras e que não fizeram 

lha enviada, a exemplo do 
fornecimento de energia elétrica, água canalizada, 
telefonia fixa, telefonia móvel, serviço de publicação 
no DOU, envio de correspondências e malotes, 

Simões Filho 

Constatação4/Recomendação4: Que designe atribuição de gestor de contrato 
para servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste 
acompanhar, administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar 
das questões relativas à vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação 
dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, 
dentre outras, a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne 
aos acompanhamentos contratuais. 

servidores D.S.B.J. e A.S.A. foram designados para 
atuar como fiscal de 01(um) e 05 (cinco) contratos, 
respectivamente, contrariando o disposto no art. 67 

16/2009 do 

Simões Filho 
Constatação5/Recomendação5: - Que designe seus fiscais de contrato 
formalmente e por instrumento contratual. 

O servidor D.S.B.J., designado para fiscal de 
Simões Filho, exerce suas 

atribuições de Diretor do Departamento de 
nos alertar que se 

devem verificar as atribuições exercidas por esse 
lotação, no intuito de 

evitar a desobediência ao Princípio da Segregação de 

Simões Filho 
Constatação6/Recomendação6: Que passe a observar o Princípio da Segregação 
de Funções quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 

Os servidores D.S.B. e A.S.A. possuem um elevado 

desempenho como fiscal de contratos, conforme se 
do Acórdão do TCU (Acórdão TCU nº. 

Simões Filho 
Constatação7/Recomendação7: Que reduza o quantitativo de contratos 
fiscalizados pelos servidores D.S.B.J. e A.S.A., enviando a esta Unidade de 
Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que justifique a existência de 03 (três) contratos 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

existência de 02 (dois) contratos 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

de gestor de contrato 
no intuito deste 

acompanhar, administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar 
das questões relativas à vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação 

ais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, 
dentre outras, a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Que designe seus fiscais de contrato 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que passe a observar o Princípio da Segregação 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que reduza o quantitativo de contratos 
fiscalizados pelos servidores D.S.B.J. e A.S.A., enviando a esta Unidade de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 
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ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

012 2012.011.2.2 

Foi constatado que o servidor J.S.S., fiscal dos 
contratos executados no Campus Eunápolis, exerce 
suas atribuições no Departamento de 
Administração/DEPAD. Cumpri-nos alertar que se 
deve verificar as atribuições exercidas por esse 
servidor na unidade de sua lotação, no intuito de 
evitar a desobediência ao Princípio da Segregação de 
Funções (Instrução Normativa n.º 01/2001
Capítulo VII, Seção VIII, Item 3) 

013 2012.011.3.3 

Os servidores J.S.S. possuem um elevado 
quantitativo de contratos a fiscalizar, o que 
compromete a efetividade e eficácia do seu 
desempenho como fiscal de contrato, conforme se 
depreende do Acórdão do TCU (Acórdão TCU nº. 
2831/2011 Plenário). 

014 2012.018.3.3 

Inexistência de Manual de Procedimentos no Setor 
Financeiro, conforme resposta enviada, por e-mail, 
no dia 09 de novembro de 2012, pelo Departamento 
de Finanças, contrariando outro importante princípio 
básico de Controle Interno, descrito na Seção VIII, 
inciso III, alínea “b” da IN SFC 01/2001. 

015 2012.020.1.1 

Consta no item 10 do Edital a seguinte fórmula para 
calcular o BDI, tomando como base os percentuais 
dos seus componentes, abaixo indicados: [(1/(1-
IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)-
1]x100. De acordo com o instrumento convocatório, 
os referidos componentes, substituídos na fórmula 
apresentada, conduziram a um BDI de 28% (vinte e 
oito por cento): IMP = 8,65%; ADM = 8,00%; DEF 
= 1,20%; RIS = 1,15%; LB = 9,00%. Entretanto, 
substituindo os percentuais acima apresentados na 
fórmula que conduz a composição analítica do BDI, 
chega-se a 31,91%, e não a 28%, conforme 
estabelecido no Edital. O equívoco se deu pelo fato 
do BDI ser, indevidamente, calculado pela soma de 
seus componentes, ao invés de ser substituído na 
fórmula indicada, tendo o erro refletido no cálculo 
apresentado pela empresa CPL Construtora Ltda.
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Foi constatado que o servidor J.S.S., fiscal dos 
Eunápolis, exerce 

suas atribuições no Departamento de 
nos alertar que se 

deve verificar as atribuições exercidas por esse 
servidor na unidade de sua lotação, no intuito de 
evitar a desobediência ao Princípio da Segregação de 

nções (Instrução Normativa n.º 01/2001 

Eunápolis 
Constatação2/Recomendação2: Que passe a observar o princípio da Segregação 
de Funções, quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 

desempenho como fiscal de contrato, conforme se 
nº. 

Eunápolis 
Constatação3/Recomendação3: Que reduza o quantitativo de contratos 
fiscalizados pelo servidor J.S.S., enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as 
novas designações e respectivas Portarias. 

Inexistência de Manual de Procedimentos no Setor 
mail, 

no dia 09 de novembro de 2012, pelo Departamento 
de Finanças, contrariando outro importante princípio 

Controle Interno, descrito na Seção VIII, 

Reitoria 
Constatação 3/ Recomendação 3 : Que se elaborem Manuais especificando as 
rotinas e os procedimentos relativos às atividades do Setor 

Consta no item 10 do Edital a seguinte fórmula para 
calcular o BDI, tomando como base os percentuais 

-

instrumento convocatório, 
os referidos componentes, substituídos na fórmula 
apresentada, conduziram a um BDI de 28% (vinte e 
oito por cento): IMP = 8,65%; ADM = 8,00%; DEF 
= 1,20%; RIS = 1,15%; LB = 9,00%. Entretanto, 

sentados na 
fórmula que conduz a composição analítica do BDI, 

estabelecido no Edital. O equívoco se deu pelo fato 
do BDI ser, indevidamente, calculado pela soma de 
seus componentes, ao invés de ser substituído na 

rmula indicada, tendo o erro refletido no cálculo 
apresentado pela empresa CPL Construtora Ltda. 

Reitoria 
Constatação1/Recomendação1: Que, nos próximos editais, passe a substituir os 
componentes do BDI na fórmula que conduz a seu percentual, ao invés de so
los. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que passe a observar o princípio da Segregação 
 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que reduza o quantitativo de contratos 
fiscalizados pelo servidor J.S.S., enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 3/ Recomendação 3 : Que se elaborem Manuais especificando as Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Para providência 
do Gestor 

: Que, nos próximos editais, passe a substituir os 
componentes do BDI na fórmula que conduz a seu percentual, ao invés de somá-

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

016 2012.020.2.2 

Apesar dos custos da administração local da obra ter 
feito parte do Orçamento Estimativo, constou 
indevidamente o termo “e local” no item ADM da 
composição do BDI. 

017 2012.020.3.3 

No item 7.1.3, alínea “b” do Edital, a conta 
“Exigível a Longo Prazo - ELP” consta dentre as 
fórmulas utilizadas para calcular os índices 
concernentes à capacidade econômica-financeira das 
empresas licitantes. Todavia, com o advento da Lei 
nº. 11.941/2009, houve a revogação da mesma e a 
criação da conta “Passivo Não-Circulante” 

018 2012.020.4.4 

Não consta na “Descrição do Empreendimento”, que 
integra o Projeto Básico (Anexo I) do Edital da 
licitação em análise, a descrição do item 24 
(Gerenciamento e Administração de Obra) disposto 
no Orçamento Estimativo (Anexo III) do referido 
instrumento convocatório. 

019 2012.020.5.5 

Na Declaração extraída do Sistema de 
Cadastramento Unificado dos Fornecedores - SICAF 
apresentada pela empresa GMC Construções e 
Empreendimentos Ltda EPP constam índices 
financeiros inferiores aos estabelecidos no item 7.1.3 
do Edital.                                                                                   
Apesar de conter no supracitado documento a 
seguinte observação: “Empresa solicita verificar 
índices pelo Balanço. Unid. cadastradora fez 
lançamento errado” (fl. 1894), constatamos que nos 
documentos de habilitação referente à Qualificação 
Econômico-Financeira, apresentados pela empresa 
com o intuito de apurar os índices financeiros, não 
consta a Declaração de Habilitação Profissional 
(DHP) do responsável pela sua elaboração, 
conforme exige a Resolução CFC nº. 871/2000, no 
parágrafo único do art. 1º.                                                                                
É oportuno lembrar que a ausência da Declaração de 
Habilitação Profissional (DHP) é suficiente para 
ensejar a desabilitação da empresa licitante. 
Considerando o item 5.17 do Edital, “Ultrapassada a 
fase de habilitação das licitantes e abertas as 
propostas, não caberá desclassificá-las por motivo 
relacionado com a habilitação (...)” e considerando 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Apesar dos custos da administração local da obra ter 
feito parte do Orçamento Estimativo, constou 
indevidamente o termo “e local” no item ADM da 

Reitoria 
Constatação2/Recomendação2: Que, nos futuros editais, relacionados a obras e 
serviços de engenharia, leve em consideração, apenas, a despesa administrativa 
central na composição do BDI. 

No item 7.1.3, alínea “b” do Edital, a conta 
ELP” consta dentre as 

fórmulas utilizadas para calcular os índices 
financeira das 

empresas licitantes. Todavia, com o advento da Lei 
11.941/2009, houve a revogação da mesma e a 

Reitoria 

Constatação3/Recomendação3: Que, nos próximos editais, modifique a 
nomenclatura das fórmulas referentes aos índices concernentes à capacitação 
econômica dos licitantes, de modo que fique condizente com a legislação em 
vigor. 

Não consta na “Descrição do Empreendimento”, que 
integra o Projeto Básico (Anexo I) do Edital da 

análise, a descrição do item 24 
(Gerenciamento e Administração de Obra) disposto 
no Orçamento Estimativo (Anexo III) do referido 

Reitoria 

Constatação4/Recomendação4: Que se passe a inserir no Projeto Básico as 
descrições necessárias à caracterização do serviço relacionado ao 
“Gerenciamento e Administração de Obra”, constante no item 24 do Anexo III 
do Edital. 

SICAF 

financeiros inferiores aos estabelecidos no item 7.1.3 
                                                              

seguinte observação: “Empresa solicita verificar 

lançamento errado” (fl. 1894), constatamos que nos 
entos de habilitação referente à Qualificação 

Financeira, apresentados pela empresa 
com o intuito de apurar os índices financeiros, não 
consta a Declaração de Habilitação Profissional 

olução CFC nº. 871/2000, no 
parágrafo único do art. 1º.                                                                                
É oportuno lembrar que a ausência da Declaração de 
Habilitação Profissional (DHP) é suficiente para 

Considerando o item 5.17 do Edital, “Ultrapassada a 

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

Reitoria 
Constatação5/Recomendação5: Que se passe a considerar a Declaração de 
Habilitação Profissional (DHP) como parte integrante dos documentos 
relacionados à Qualificação Econômico-financeira das empresas licitantes.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que, nos futuros editais, relacionados a obras e 
serviços de engenharia, leve em consideração, apenas, a despesa administrativa 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que, nos próximos editais, modifique a 
nomenclatura das fórmulas referentes aos índices concernentes à capacitação 

itantes, de modo que fique condizente com a legislação em 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se passe a inserir no Projeto Básico as 
as à caracterização do serviço relacionado ao 

”, constante no item 24 do Anexo III 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se passe a considerar a Declaração de 
(DHP) como parte integrante dos documentos 

financeira das empresas licitantes. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 
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ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

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

020 2012.020.6.6 

Foi constatado divergências entre os percentuais de 
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS, 
referentes à composição do BDI, nas propostas 
apresentadas pelas empresas licitantes que 
disputaram os lotes 1 (Campus Brumado), 3 
(Campus Juazeiro) e 5 (Campus Santo Antônio de 
Jesus), respectivamente. 

021 2012.020.7.7 

Consta na “Homologação e Adjudicação” que a 
Comissão Especial de Licitação declarou vencedora 
a empresa GMC Construções e Empreendimento por 
apresentar o menor preço global do lote 2 com o 
valor de R$ 8.851.787,70 (oito milhões, oitocentos e 
cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais 
e setenta centavos). No entanto, de acordo com a 
proposta apresentada pela empresa no referido lote, 
o valor apresentado foi de R$ 8.845.970,20 (oito 
milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, 
novecentos e setenta reais e vinte centavos). 

022 2012.023.1.1 

Inexistência de cadastro da Contadora designada 
para a função de registro da Conformidade Contábil 
no módulo “Responsáveis vinculados a UJ - RESP” 
no sistema SIAFI. Esta situação contraria o disposto 
nos itens 6 e 7 da Macrofunção SIAFI - 070300 
MÓDULO ROLRESP - ROL DE RESPONSÁVEIS.

023 2012.023.2.2 

Inexistência da natureza 110 – Responsável pela 
Conformidade de Registro de Gestão, no cadastro do 
Dirigente Máximo da Instituição, designado para o 
registro da Conformidade de Gestão no sistema 
SIAFI. 

024 2012.024.1.1 

Inexistência de cadastro da Contadora designada 
para a função de registro da Conformidade Contábil 
no módulo “Responsáveis vinculados a UJ - RESP” 
no sistema SIAFI. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

homologada e adjudicada, 
não cabe mais à Comissão Especial de Licitação 
desclassificar a empresa em questão, devido à falta 

Foi constatado divergências entre os percentuais de 
ISS, 

Santo Antônio de 

Reitoria 
Constatação6/Recomendação6: Que, ao incluir o orçamento estimado na 
composição do BDI, leve em consideração a alíquota do ISS do Município, no 
qual o serviço será executado. 

“Homologação e Adjudicação” que a 
Comissão Especial de Licitação declarou vencedora 
a empresa GMC Construções e Empreendimento por 
apresentar o menor preço global do lote 2 com o 
valor de R$ 8.851.787,70 (oito milhões, oitocentos e 

ecentos e oitenta e sete reais 
e setenta centavos). No entanto, de acordo com a 
proposta apresentada pela empresa no referido lote, 
o valor apresentado foi de R$ 8.845.970,20 (oito 

Reitoria 

Constatação7/Recomendação7: Que retifique e republique, respectivamente, a 
“Homologação e Adjudicação” substituindo os valores relacionados à empresa 
GMC Construções e Empreendimento, vencedora dos lotes 2, 3 e 5, pelos 
valores constantes nas propostas de preço. 

Inexistência de cadastro da Contadora designada 
para a função de registro da Conformidade Contábil 

RESP” 
sistema SIAFI. Esta situação contraria o disposto 

070300 - 
ROL DE RESPONSÁVEIS. 

Reitoria 
Constatação 1/ Recomendação 1:  Que se atualize o Rol de Responsáveis do 
módulo “Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente responsável pela 
Conformidade Contábil no SIAFI. 

Responsável pela 
Conformidade de Registro de Gestão, no cadastro do 

Máximo da Instituição, designado para o 
registro da Conformidade de Gestão no sistema 

Reitoria 
Constatação 2/ Recomendação 2:  Que se atualizem as naturezas de 
responsabilidades do agente responsável pela Conformidade de Registro de 
Gestão 

Inexistência de cadastro da Contadora designada 
para a função de registro da Conformidade Contábil 

RESP” 
Salvador 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se atualize o Rol de Responsáveis do 
módulo “Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente responsável pela 
Conformidade Contábil no SIAFI. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que, ao incluir o orçamento estimado na 
composição do BDI, leve em consideração a alíquota do ISS do Município, no 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que retifique e republique, respectivamente, a 
“Homologação e Adjudicação” substituindo os valores relacionados à empresa 
GMC Construções e Empreendimento, vencedora dos lotes 2, 3 e 5, pelos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

:  Que se atualize o Rol de Responsáveis do 
se o agente responsável pela 

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Para providência 
do Gestor 

:  Que se atualizem as naturezas de 
responsabilidades do agente responsável pela Conformidade de Registro de 

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Para providência 
do Gestor 

: Que se atualize o Rol de Responsáveis do 
se o agente responsável pela 

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

025 2012.024.2.2 

Inexistência da natureza 110 – Responsável pela 
Conformidade de Registro de Gestão, no cadastro do 
Dirigente Máximo da Instituição, designado para o 
registro da Conformidade de Gestão no Sistema 
SIAFI. 

026 2012.025.2.2 

Inexistência da natureza 207 – Responsável pela 
Conformidade Contábil, no cadastro do Contador da 
Instituição, designado para o registro da 
Conformidade Contábil no Sistema SIAFI. 

027 2012.026.1.1 

Inexistência da natureza 110 – Responsável pela 
Conformidade de Registro de Gestão, no cadastro do 
Dirigente do Campus, designado para o registro da 
Conformidade de Gestão no Sistema SIAFI. 

028 2013.001.6.1 

Consta no item 10 do Edital a seguinte fórmula para 
calcular o BDI, tomando como base os percentuais 
dos seus componentes, abaixo indicados: [(1/(1-
IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)-
1]x100. De acordo com o instrumento convocatório, 
os referidos componentes, substituídos na fórmula 
apresentada, conduziram a um BDI de 28% (vinte e 
oito por cento): IMP = 8,65%; ADM = 8,00%; DEF 
= 1,20%; RIS = 1,15%; LB = 9,00%. Entretanto, 
substituindo os percentuais acima apresentados na 
fórmula que conduz a composição analítica do BDI, 
chega-se a 31,91%, e não a 28%, conforme 
estabelecido no Edital. O equívoco se deu pelo fato 
do BDI ser, indevidamente, calculado pela soma de 
seus componentes, ao invés de ser substituído na 
fórmula indicada. 

029 2013.001.9.1 

A Tomada de Preços em análise, publicizada no 
DOU em 22/06/2012, à fl. 113, encontra-se 
indicando o Pregoeiro como autoridade responsável 
pelo certame, ao invés do Presidente da Comissão. 

030 2013.001.10.1 
Não foi inserida no processo a cópia de documento 
de identificação da representante da Empresa CRL 
Engenharia Ltda. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Responsável pela 
Conformidade de Registro de Gestão, no cadastro do 
Dirigente Máximo da Instituição, designado para o 
registro da Conformidade de Gestão no Sistema 

Salvador 
Constatação 2/ Recomendação 2: Que se atualizem as naturezas de 
responsabilidades do 
agente responsável pela Conformidade de Registro de Gestão 

Responsável pela 
Conformidade Contábil, no cadastro do Contador da 

Simões Filho 
Constatação 2/ Recomendação 2:  Que se atualize o cadastro do agente 
responsável pela Conformidade Contábil com as devidas naturezas de 
responsabilidade. 

Responsável pela 
Conformidade de Registro de Gestão, no cadastro do 
Dirigente do Campus, designado para o registro da 

 Camaçari 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente 
responsável pela Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas 
de responsabilidade. 

no item 10 do Edital a seguinte fórmula para 
calcular o BDI, tomando como base os percentuais 

-

1]x100. De acordo com o instrumento convocatório, 
bstituídos na fórmula 

apresentada, conduziram a um BDI de 28% (vinte e 
oito por cento): IMP = 8,65%; ADM = 8,00%; DEF 
= 1,20%; RIS = 1,15%; LB = 9,00%. Entretanto, 
substituindo os percentuais acima apresentados na 

do BDI, 

estabelecido no Edital. O equívoco se deu pelo fato 
do BDI ser, indevidamente, calculado pela soma de 
seus componentes, ao invés de ser substituído na 

Reitoria 

Constatação 6/ Recomendação 1:Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação, sobre a necessidade de substituir, nos próximos 
editais, os valores constantes no componentes do BDI, de forma a conduzir o 
valor total apresentado através do uso da fórmula. 

A Tomada de Preços em análise, publicizada no 

indicando o Pregoeiro como autoridade responsável 
pelo certame, ao invés do Presidente da Comissão.  

Reitoria 
Constatação 9/ Recomendação 1: Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a 
estabelecer mecanismo de controle, de forma a evitar erros nas publicações no 
DOU. 

inserida no processo a cópia de documento 
de identificação da representante da Empresa CRL Reitoria 

Constatação 10/ Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a inserir em processos futuros, cópia de do
de identificação dos representantes de todas as empresas participantes do 
certame.  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

de 
Eliene Pereira de 

Cerqueira 
Para providência 

do Gestor 

:  Que se atualize o cadastro do agente 
responsável pela Conformidade Contábil com as devidas naturezas de 

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente 
responsável pela Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas 

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Para providência 
do Gestor 

:Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação, sobre a necessidade de substituir, nos próximos 
editais, os valores constantes no componentes do BDI, de forma a conduzir o 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a 
estabelecer mecanismo de controle, de forma a evitar erros nas publicações no 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a inserir em processos futuros, cópia de documento 
de identificação dos representantes de todas as empresas participantes do 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

031 2013.001.11.1 

Não foi localizada, no processo, a declaração da 
empresa RCI Construção e Meio Ambiente Ltda, 
vencedora do certame, de que a mesma desenvolverá 
suas atividades obedecendo aos critérios de 
sustentabilidade ambiental, conforme consta no item 
7.4 do Edital e na IN SLTI/MPOG nº. 01/2010. 

032 2013.001.12.1 

O item 7.1.6, alínea “d”, do Edital, consta a 
indicação das instalações, aparelhamento e pessoal 
técnico, adequados e disponíveis para a realização 
do objeto, como um dos requisitos para a 
Qualificação Técnica dos Licitantes. No entanto, a 
empresa RCI Construção e Meio Ambiente Ltda, 
vencedora do certame, apresentou lista de 
aparelhamento incompatível com o serviço, fl. 275.

033 2013.002.2.1 
As Notas Fiscais nº. 303 e nº. 326 foram pagas sem 
o devido “atesto”, contrariando os dispositivos 
abaixo transcritos 

034 2013.002.2.2 

035 2013.002.3.1 

Não consta, no processo, a Nota de Anulação do 
Empenho nº. 2012NE800040, tendo em vista que a 
referida nota foi substituída pela de nº. 
2012NE800055. 

036 2013.002.4.1 

No item  “Especificação do Material ou Serviço” da 
Nota de Empenho (NE) nº. 2012NE800055, não 
consta informações/justificativas referentes a 
modificação da classificação 339039 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) para 
339030 (material de consumo). 

037 2013.002.5.1 

Nas Notas de Empenho 2012NE800038, 
2012NE800040 e 2012NE800055 constam, 
indevidamente, como respectivas modalidades o 
empenho estimativo. Considerando que o montante 
da despesa era conhecido, a modalidade deveria ser 
empenho global. 
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UNIDADE/ 
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RECOMENDAÇÃO 

Não foi localizada, no processo, a declaração da 
Ltda, 

vencedora do certame, de que a mesma desenvolverá 

sustentabilidade ambiental, conforme consta no item 
 

Reitoria 
Constatação 11/ Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a verificar a entrega, pelos licitantes, de todos os 
documentos de habilitação exigido no edital. 

indicação das instalações, aparelhamento e pessoal 
técnico, adequados e disponíveis para a realização 

Qualificação Técnica dos Licitantes. No entanto, a 
empresa RCI Construção e Meio Ambiente Ltda, 

aparelhamento incompatível com o serviço, fl. 275. 

Reitoria 

Constatação 12/ Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a proceder correta verificação e análise dos 
documentos de habilitação dos licitantes, a fim de constatar a adequação dos 
mesmos com o objeto licitado. 

As Notas Fiscais nº. 303 e nº. 326 foram pagas sem 
 Santo Amaro 

Recomendação 1: Que seja criado mecanismos de divulgação acerca da 
necessidade e importância do “atesto”, nas notas fiscais, tendo em vista que este 
é a forma que a Administração Pública utiliza para certificar-se que os serviços 
prestados/bens adquiridos foram devidamente entregues/fornecidos e estão de 
acordo com o estabelecido no contrato ou documento equivalente. 

 Santo Amaro 
Recomendação 2: Que o Setor de Contabilidade proceda a averiguação do direito 
adquirido pelo credor por meio de documento comprobatório (ateste na Nota 
Fiscal), antes de proceder a liquidação no sistema. 

Não consta, no processo, a Nota de Anulação do 
Empenho nº. 2012NE800040, tendo em vista que a 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que o Setor de Contabilidade passe a inserir, em processos 
futuros, as Notas de Anulação de Empenho, quando houver.  

No item  “Especificação do Material ou Serviço” da 
Empenho (NE) nº. 2012NE800055, não 

 Santo Amaro 

Recomendação 1: Que faça constar nas Notas de Empenho, posteriores às 
anuladas, justificativa quanto a modificação que tenha acarretado a sua anulação, 
conforme pode ser verificado na NE 2012NE800040, que sucedeu a NE 
2012NE800038. 

indevidamente, como respectivas modalidades o 
empenho estimativo. Considerando que o montante 
da despesa era conhecido, a modalidade deveria ser 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Considerando que o empenho determina termos do contrato, 
se faz necessário que nas futuras emissões de NE’s proceda-se à adequada 
classificação da sua modalidade.  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

residente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a verificar a entrega, pelos licitantes, de todos os 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) 
Comissão(ões) de Licitação a proceder correta verificação e análise dos 

tação dos licitantes, a fim de constatar a adequação dos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que seja criado mecanismos de divulgação acerca da 
necessidade e importância do “atesto”, nas notas fiscais, tendo em vista que este 

se que os serviços 
prestados/bens adquiridos foram devidamente entregues/fornecidos e estão de 

 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o Setor de Contabilidade proceda a averiguação do direito 
adquirido pelo credor por meio de documento comprobatório (ateste na Nota 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o Setor de Contabilidade passe a inserir, em processos 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

s de Empenho, posteriores às 
anuladas, justificativa quanto a modificação que tenha acarretado a sua anulação, 
conforme pode ser verificado na NE 2012NE800040, que sucedeu a NE 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Considerando que o empenho determina termos do contrato, 
se à adequada 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

038 2013.002.6.1 

Não consta, no processo, prova de regularidade para 
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da empresa contratada, conforme 
preceitua o art. 29, inciso III, da Lei nº. 8.666/1993.

039 2013.002.7.1 Constou, indevidamente, no “Enquadramento de 
Serviço ou Material” o nome do Prof.º I.J.S.J. como 
Diretor do campus, sendo que na data de emissão 
(17/04/2012), o mesmo já encontrava-se destituído 
do Cargo de Direção (DOU de 02/04/2012). 040 2013.002.7.2 

041 2013.002.8.1 

Conforme “Enquadramento de Serviço ou Material” 
emitido em 17/04/2012,  a tramitação do processo 
ocorreu de forma inadequada, tendo em vista que o 
mesmo teve seu prosseguimento com as seguintes 
desconformidades: Com assinatura do servido 
M.C.B.F. no campo destinado à assinatura do 
Diretor do campus; Sem o encaminhamento à 
Diretoria Financeira e, consequentemente, sem a 
emissão da minuta de empenho e sem a indicação 
dos recursos disponíveis para atender a despesa; 
Sem a anuência do Diretor do campus. Foi 
observado que o servidor que procedeu às 
assinaturas no campo destinado à assinatura do 
Diretor do campus, em dia idêntico ao feito, 
também, elaborou o “Parecer Técnico do 
Requisitante”, informando que a empresa Kairós, 
vencedora do certame, “(...) ofereceu a menor 
proposta de preço e possui todas as condições 
técnicas qua a habilita para o certame”. Foi 
constatado que houve celeridade excessiva na 
tramitação do processo, tendo em vista que: No dia 
17/04/2012 foi elaborado o “Enquadramento do 
Serviço ou Material”, com preenchimentos de todos 
os campos destinados à tramitação do processo, bem 
como a solicitação de envio do objeto licitado a 
empresa Kairós; No dia 18/04/2012, houve a 
emissão da Nota de Empenho, a publicação do 
Extrato da Dispensa no DOU e a prestação do 
serviço. 

042 2013.002.8.2 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Não consta, no processo, prova de regularidade para 
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da empresa contratada, conforme 
preceitua o art. 29, inciso III, da Lei nº. 8.666/1993. 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que faça constar, em processos futuros, prova de regularidade 
para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
empresa contratada. 

“Enquadramento de 
Serviço ou Material” o nome do Prof.º I.J.S.J. como 
Diretor do campus, sendo que na data de emissão 

se destituído 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que justifique a motivação pela qual o Chefe do DEPAD foi 
signatário dos campos 12 e 14 do formulário “Enquadramento do Serviço ou 
Material”, destinado à Direção do Campus.  

 Santo Amaro 

Recomendação 2: Que se proceda às devidas atualizações/revisões do 
formulário, de forma que nos Enquadramento de Serviços ou Material, inseridos 
nos processos futuros, conste como signatário o atual ocupante do Cargo de 
Direção.  

Conforme “Enquadramento de Serviço ou Material” 
emitido em 17/04/2012,  a tramitação do processo 
ocorreu de forma inadequada, tendo em vista que o 
mesmo teve seu prosseguimento com as seguintes 

Diretoria Financeira e, consequentemente, sem a 
emissão da minuta de empenho e sem a indicação 

tender a despesa; 

que a empresa Kairós, 

tramitação do processo, tendo em vista que: No dia 
17/04/2012 foi elaborado o “Enquadramento do 
Serviço ou Material”, com preenchimentos de todos 
os campos destinados à tramitação do processo, bem 
como a solicitação de envio do objeto licitado a 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que instrua o Setor de Contabilidade a emitir a Nota de 
Empenho, somente após verificar se o encaminhamento foi realizado pelo 
servidor competente. 

 Santo Amaro 
Recomendação 2: Que solicite o fornecimento do objeto licitado, somente após 
publicação no DOU e emissão da Nota de Empenho.  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

constar, em processos futuros, prova de regularidade 
para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

otivação pela qual o Chefe do DEPAD foi 
signatário dos campos 12 e 14 do formulário “Enquadramento do Serviço ou 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se proceda às devidas atualizações/revisões do 
formulário, de forma que nos Enquadramento de Serviços ou Material, inseridos 
nos processos futuros, conste como signatário o atual ocupante do Cargo de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que instrua o Setor de Contabilidade a emitir a Nota de 
Empenho, somente após verificar se o encaminhamento foi realizado pelo 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que solicite o fornecimento do objeto licitado, somente após 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

043 2013.002.9.1 
As circunstâncias abaixo apresentadas demonstram 
preferência na contratação da empresa Kairós em 
detrimento das demais. 

044 2013.002.10.1 

Não consta no "Enquadramento de Serviço ou 
Material” a indicação dos recursos para a despesa, 
contrariando o disposto no art. 38, caput, da Lei nº. 
8.666/1993. 

045 2013.002.12.1 
No item 1 do “Enquadramento de Serviço ou 
Material”, não há a devida descrição do objeto. 

046 2013.002.13.1 Não foi localizada, no processo, a comunicação da 
dispensa de licitação ao Diretor do campus para sua 
ratificação, bem como a cópia da publicação do 
Extrato da Dispensa no DOU, conforme dita o art. 
26 da Lei nº. 8.666/1993. 047 2013.002.13.2 

048 2013.002.14.1 

Não foi localizada, no processo, a manifestação da 
Procuradoria Jurídica quanto a possibilidade de 
dispensa, conforme preceitua o art. 38, inciso VI, da 
Lei nº. 8.666/1993. 

049 2013.002.23.1 

Não constam, no processo, as cotações que deram 
suporte à formação do preço estabelecido na 
solicitação dos serviços, conforme consta nos item 6, 
pág. 633, da “Legislação e Contratos – 4ª Edição / 
Orientações e Jurisprudência do TCU”. 

050 2013.002.25.1 

As folhas do processo não foram devidamente 
numeradas e rubricadas, em desacordo com o 
estabelecido no Item 5.1, alínea “d”, da Portaria 
Normativa SLTI nº. 5/2002, deixando-o vulnerável e 
passível a erro e/ou fraude. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

As circunstâncias abaixo apresentadas demonstram 
preferência na contratação da empresa Kairós em  Santo Amaro 

Recomendação 1: Que, considerando os normativos abaixo transcritos, antes de 
solicitar o fornecimento do objeto, seja aguardado:                                                                          
a) O envio do orçamento elaborado pelas empresas convidadas a fazê
 b) A emissão da Nota de Empenho.  
 Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU  Roteiro Prático 
para Contratação Direta/Dispensa de Licitação em Função do Valor (pág. 633) 
Processo administrativo de contratação direta, mediante dispensa de licitação, 
com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará 
normalmente os seguintes passos: (...) 6. pesquisa de preços em, pelo menos, três 
fornecedores do ramo do objeto licitado.  

Material” a indicação dos recursos para a despesa, 
contrariando o disposto no art. 38, caput, da Lei nº. 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que, em processos futuros, faça constar no “Enquadramento 
de Serviço ou Material” a indicação dos recursos para pagamento das despesas.

 
 Santo Amaro 

Recomendação 1: Que faça constar, em documentos futuros, descrição sucinta e 
detalhada do objeto. 

Não foi localizada, no processo, a comunicação da 
licitação ao Diretor do campus para sua 

ratificação, bem como a cópia da publicação do 
Extrato da Dispensa no DOU, conforme dita o art. 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que passe a encaminhar ao Diretor do campus a comunicação 
da dispensa para sua ratificação e, posterior publicação na Imprensa Oficial. 

 Santo Amaro 
Recomendação 2: Que passe a inserir em processos futuros, a cópia da 
publicação do Extrato da Dispensa no DOU. 

Não foi localizada, no processo, a manifestação da 
Procuradoria Jurídica quanto a possibilidade de 
dispensa, conforme preceitua o art. 38, inciso VI, da 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que nas futuras contratações, por dispensa de licitação, 
encaminhe o processo para manifesto da Procuradoria Jurídica. 

processo, as cotações que deram 

solicitação dos serviços, conforme consta nos item 6, 
4ª Edição / 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que passe a inserir, em processos futuros, os orçamentos que 
deram suporte ao valor estimado.  

estabelecido no Item 5.1, alínea “d”, da Portaria 
o vulnerável e 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Que oriente o Setor de Protocolo a iniciar a numeração do 
processo, com a respectiva rubrica do servidor, assim que proceda a sua abertura.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que, considerando os normativos abaixo transcritos, antes de 
solicitar o fornecimento do objeto, seja aguardado:                                                                          
a) O envio do orçamento elaborado pelas empresas convidadas a fazê-lo;  

Orientações e Jurisprudência do TCU  Roteiro Prático 
para Contratação Direta/Dispensa de Licitação em Função do Valor (pág. 633) 
Processo administrativo de contratação direta, mediante dispensa de licitação, 

amento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará 
normalmente os seguintes passos: (...) 6. pesquisa de preços em, pelo menos, três 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

“Enquadramento 
de Serviço ou Material” a indicação dos recursos para pagamento das despesas. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que faça constar, em documentos futuros, descrição sucinta e 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que passe a encaminhar ao Diretor do campus a comunicação 
pensa para sua ratificação e, posterior publicação na Imprensa Oficial.  

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que passe a inserir em processos futuros, a cópia da 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que nas futuras contratações, por dispensa de licitação, 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

e a inserir, em processos futuros, os orçamentos que 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que oriente o Setor de Protocolo a iniciar a numeração do 
ervidor, assim que proceda a sua abertura. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

051 2013.002.28.1 
Embora a empresa contratada tenha sido a Kairós 
Deliciatessen Ltda, consta no SIAFI, “José Dilson & 
Cia” como favorecido nas Notas de Empenho. 

052 2013.003.1.1 

Apesar de o Departamento de Administração e 
Patrimônio/DEPAD do Campus Santo Amaro 
informar que o processo estava sob vigência até o 
ano de 2010,  em 15/02/2012 foi emitida a NE 
2012NE800010, na qual consta: 1.1 No campo 
“OBSERVAÇÃO”: “Emissão de empenho, 
contratação concessionária serviços telefônicos”; 1.2 
No campo “ND” (Natureza da Despesa): 339039 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) 
em detrimento a 339092 (Despesas de Exercícios 
Anteriores); 1.3 No campo “Processo”: 
23142.000816/2003. Desta forma, a análise da NE 
2012NE800010 revela que o empenho emitido em 
2012, cobriu despesas do próprio exercício e que a 
mesma foi decorrente do referido processo, apesar 
do DEPAD/Campus Santo Amaro informar que o 
processo não está mais em vigência. 

053 2013.004.0.1 Auditoria prejudicada 

054 2013.004.0.2 - 

055 2013.013.5.1 
Não foi localizado o ressarcimento  das despesas  
decorrentes da cessão do servidor para a 
competência Abril/2011 

056 2013.018.1.1 

Há divergência dos valores constantes na “Aquisição 
de Material ou Serviço” (fls. 01-05) e na capa do 
processo em apreço, no primeiro documento consta 
o quantum de R$ 236.726,00 (duzentos e trinta e seis 
mil, setecentos e vinte e seis reais), enquanto que 
segundo a quantia de R$ 37.787,00 (trinta e sete mil, 
setecentos e oitenta e sete reais)como valor total para 
a aquisição ora pretendida.     

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Embora a empresa contratada tenha sido a Kairós 
Deliciatessen Ltda, consta no SIAFI, “José Dilson &  Santo Amaro 

Recomendação 1: Que justifique o fato de constar “José Dilson & Cia”, como 
favorecido das Notas de Empenho 2012NE800038 e 2012NE800040, em 
detrimento de Kairós Delicatessen Ltda. 

informar que o processo estava sob vigência até o 

contratação concessionária serviços telefônicos”; 1.2 
No campo “ND” (Natureza da Despesa): 339039 

Pessoa Jurídica) – 
em detrimento a 339092 (Despesas de Exercícios 

3142.000816/2003. Desta forma, a análise da NE 
2012NE800010 revela que o empenho emitido em 
2012, cobriu despesas do próprio exercício e que a 
mesma foi decorrente do referido processo, apesar 
do DEPAD/Campus Santo Amaro informar que o 

 Santo Amaro 

Recomendação 1: Considerando que o inciso II, do art. 57, da Lei nº. 8.666/1993 
preceitua que a prestação de serviços a serem executados de forma contínua 
poderá ter a sua duração limitada a 60 (sessenta) meses e, considerando 
empenho foi emitido em 2012 para cobrir despesas decorrentes do processo do 
exercício de 2003, recomendamos que se proceda uma nova licitação para 
contratação de empresa prestadora do serviço de telefonia. 

 Santo Amaro 
Recomendação 1: Em não havendo, que passe a ter em sua guarda, cópia de 
todos os contratos que são executados nos campus.  

 Santo Amaro 
Recomendação 2: Que informe a empresa Locrhon sobre a necessidade de se 
discriminar nas Notas Fiscais a relação dos serviços que estão sendo prestados, 
bem como os respectivos quantitativos.  

Não foi localizado o ressarcimento  das despesas  
Reitoria 

Constatação 5/ Recomendação 1: Em não havendo, que se proceda ao devido 
ressarcimento referente ao mês abril/11. 

Há divergência dos valores constantes na “Aquisição 
05) e na capa do 

processo em apreço, no primeiro documento consta 
o quantum de R$ 236.726,00 (duzentos e trinta e seis 
mil, setecentos e vinte e seis reais), enquanto que no 
segundo a quantia de R$ 37.787,00 (trinta e sete mil, 
setecentos e oitenta e sete reais)como valor total para 

Reitoria 
Constatação 1/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a 
estabelecer mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo em 
vista que os mesmos devem refletir o valor total da compra.  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que justifique o fato de constar “José Dilson & Cia”, como 
favorecido das Notas de Empenho 2012NE800038 e 2012NE800040, em 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Considerando que o inciso II, do art. 57, da Lei nº. 8.666/1993 
preceitua que a prestação de serviços a serem executados de forma contínua 
poderá ter a sua duração limitada a 60 (sessenta) meses e, considerando que o 
empenho foi emitido em 2012 para cobrir despesas decorrentes do processo do 
exercício de 2003, recomendamos que se proceda uma nova licitação para 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Em não havendo, que passe a ter em sua guarda, cópia de 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que informe a empresa Locrhon sobre a necessidade de se 
discriminar nas Notas Fiscais a relação dos serviços que estão sendo prestados, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Em não havendo, que se proceda ao devido 
Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Reitoria a 
trole quanto aos cálculos elaborados, tendo em 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

057 2013.018.6.1 

Há, no Edital, divergência dos seguintes horários: 
Data do Encaminhamento das Propostas Comerciais 
(fl. 38) “A Partir do dia 22/06/2012 às 08:00 hora até 
o dia 10/07/2012 ás 00:09 hora” (sic). Enquanto no 
item 5.1 do Capítulo V - Do Envio das Propostas” 
(fl. 42) indicou-se o período de “08:00h do dia 
22/06/21012 ate às 09:00 horas do dia 10/07/2012 
(HORÁRIO DE BRASILIA)”. (grifos nossos) 

058 2013.018.7.1 

A descrição das condições para entrega do bem a ser 
adquirido constantes no Capítulo XII do instrumento 
editalício (fl. 51) está disposta de forma insuficiente, 
infringindo a previsão do inciso V do art. 9º do 
Decreto nº 3.931/2001. 

059 2013.018.9.1 

Consta, indevidamente, no item 10 do “Anexo I 
Termo de Referência” (fls. 60-70), o valor total do 
material a ser adquirido, no caso “toca”, como R$ 
14.000,00 (quatorze mil reais), embora a quantidade 
indicada seja:100 e o valor unitário: 14,00, 
perfazendo o total de R$ 1.400,00 (um mil e 
quatrocentos reais). Vale ressaltar que, o quantum 
supramencionado diverge também com a descrição 
do item 10 da “Aquisição de Material ou Serviço” 
inserta à fl. 04, pois o mesmo objeto – toca- foi 
cotado no montante de R$ 1.400,00, seguindo o 
cálculo de 100 X 14,00 = 1.400,00. 

060 2013.018.11.1 

Há imprecisão na justificativa obrigatória da 
“Aquisição de Material ou Serviço” (fl.05), visto que 
faltam a motivação e a indicação dos elementos 
técnicos que embasam a aquisição almejada. Esta 
situação viola o disposto no art. 9º, inciso III e § 1º 
do Decreto nº 5.450/2005. 

061 2013.018.14.1 

O Memorando Interno nº 30/2012 (fl. 94), emitido 
pela Gerência de Compras da Reitoria, encaminha os 
autos à PROAP “após ajustes solicitados”, 
ressaltando ainda a necessidade de modificação no 
“Termo de Referência”, embora o parecer proferido 
pela Procuradoria Federal, de fls. 92-93, conste a 
inexistência da necessidade de proceder às 
retificações da minuta do Edital e seus anexos.  

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Há, no Edital, divergência dos seguintes horários: 
das Propostas Comerciais 

(fl. 38) “A Partir do dia 22/06/2012 às 08:00 hora até 
o dia 10/07/2012 ás 00:09 hora” (sic). Enquanto no 

Do Envio das Propostas” 

ras do dia 10/07/2012 

Reitoria 
Constatação 6/Recomendação 1: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer 
mecanismo de controle, observando o quanto disposto nos documentos, a fim 
evitar possíveis invalidações destes. 

A descrição das condições para entrega do bem a ser 
adquirido constantes no Capítulo XII do instrumento 
editalício (fl. 51) está disposta de forma insuficiente, Reitoria 

Constatação 7/Recomendação 1: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer no edital 
as condições de entrega do objeto licitado de forma mais detalhada, observando 
as previsões normativas.  

Consta, indevidamente, no item 10 do “Anexo I - 
70), o valor total do 

material a ser adquirido, no caso “toca”, como R$ 
quantidade 

quatrocentos reais). Vale ressaltar que, o quantum 
supramencionado diverge também com a descrição 
do item 10 da “Aquisição de Material ou Serviço” 

cotado no montante de R$ 1.400,00, seguindo o 

Reitoria 
Constatação 9/Recomendação 1:  Que instrua o Pregoeiro a estabelecer 
mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo em vista que os 
mesmos repercutem no valor total da compra. 

“Aquisição de Material ou Serviço” (fl.05), visto que 
motivação e a indicação dos elementos 

técnicos que embasam a aquisição almejada. Esta 
situação viola o disposto no art. 9º, inciso III e § 1º 

Reitoria 

Constatação 11/Recomendação 1:  Que instrua os setores dessa Pró-
estes, na condição de Solicitante, procedam à motivação dos seus atos, a fim de 
conferirem à justificativa do pedido os pressupostos fáticos e jurídicos que 
ensejaram a solicitação. 

O Memorando Interno nº 30/2012 (fl. 94), emitido 
pela Gerência de Compras da Reitoria, encaminha os 

ressaltando ainda a necessidade de modificação no 
“Termo de Referência”, embora o parecer proferido 

93, conste a 

 

Reitoria 
Constatação 14/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-
estabelecer mecanismo de controle, de modo que se atente para o teor dos 
opinativos proferidos pela Procuradoria Jurídica deste Instituto. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer 
mecanismo de controle, observando o quanto disposto nos documentos, a fim 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer no edital 
as condições de entrega do objeto licitado de forma mais detalhada, observando 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

:  Que instrua o Pregoeiro a estabelecer 
ndo em vista que os 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

-Reitoria que 
stes, na condição de Solicitante, procedam à motivação dos seus atos, a fim de 

conferirem à justificativa do pedido os pressupostos fáticos e jurídicos que 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

-Reitoria a 
que se atente para o teor dos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

062 2013.018.16.1 

Consta divergência dos períodos de 
encaminhamento/entrega e de abertura das propostas 
dispostos no Edital (fl. 38) e no “Aviso de Licitação” 
(fl. 95).  Insta salientar que, nos autos, não constam 
documentos que indiquem a necessidade de 
alteração das datas, tampouco as razões que 
acarretaram modificação.  

063 2013.018.17.1 

Inexiste, nos autos, manifestação do Pregoeiro 
acerca dos motivos ensejadores dos “Aviso de 
Adiamento” (fls. 98 e 99), apesar da publicização 
destes no D.O.U., respectivamente, em 17/07/2012 e 
23/07/2012. Assim, denota-se que o princípio da 
motivação dos atos administrativos não foi acolhido, 
em desacordo com a previsão do caput do art. 2º da 
Lei nº 9.784/99. 

064 2013.018.18.1 

Consta, equivocadamente, publicado no DOU 
“Aviso de Adiamento” (fls. 99) dentre os atos 
concernentes ao “Campus de Salvador” (sic), 
embora a licitação em apreço destinou-se à aquisição 
de material esportivo para a Reitoria. 

065 2013.018.20.1 

Não consta na decisão do Pregoeiro (fl. 100) 
definição da nova data para a consecução do 
certame, embora tenha sido acolhida a impugnação 
ao instrumento editalício, fato que contraria o 
disposto no § 2º do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005.

066 2013.018.21.1 

Consta expirada, na “Declaração” relativa à empresa 
Azul Esportes Comercial Ltda.-EPP (fl. 157), a 
validade da regularidade fiscal estadual/distrital, 
posto que a data indicada foi de 06/06/2012,a qual 
encontrava-se vencida na data de realização da 
sessão pública do Pregão Eletrônico em apreço: 
25/07/2012. Esta desconformidade afronta as 
exigências habilitatórias dos licitantes. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

encaminhamento/entrega e de abertura das propostas 
dispostos no Edital (fl. 38) e no “Aviso de Licitação” 
(fl. 95).  Insta salientar que, nos autos, não constam Reitoria 

Constatação 16/Recomendação 1: Que o Pregoeiro atente para os prazos 
dispostos nos atos, a fim de evitar que equívocos e/ou falta de justificativa de 
alterações dos períodos os invalidem.  

Adiamento” (fls. 98 e 99), apesar da publicização 
17/07/2012 e 

se que o princípio da 
motivação dos atos administrativos não foi acolhido, 
em desacordo com a previsão do caput do art. 2º da 

Reitoria 
Constatação 17/Recomendação 1: Que o Pregoeiro proceda à motivaçã
que provoquem alterações nos prazos dispostos nos processos 

se à aquisição 
Reitoria 

Constatação 18/Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-
estabelecer mecanismo de controle, a fim de evitar que a ocorrência de 
equívocos na publicação dos atos suscite nova publicação e, por conseguinte, 
novos dispêndios.  

certame, embora tenha sido acolhida a impugnação 

disposto no § 2º do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005. 

Reitoria 
Constatação 20/Recomendação 1: Que o Pregoeiro se atente ao cumpriment
determinações legais, de modo que os prazos de realização dos certames sejam 
definidos em conformidade com os normativos. 

Consta expirada, na “Declaração” relativa à empresa 

validade da regularidade fiscal estadual/distrital, 
posto que a data indicada foi de 06/06/2012,a qual 

sessão pública do Pregão Eletrônico em apreço: 

Reitoria 
Constatação 21/Recomendação 1: Que o Pregoeiro observe o prazo de validade 
das declarações de regularidade fiscal apresentadas pelas empresas vencedoras 
do certame.  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que o Pregoeiro atente para os prazos 
dispostos nos atos, a fim de evitar que equívocos e/ou falta de justificativa de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o Pregoeiro proceda à motivação dos atos 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

-Reitoria a 
ue a ocorrência de 

equívocos na publicação dos atos suscite nova publicação e, por conseguinte, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o Pregoeiro se atente ao cumprimento das 
determinações legais, de modo que os prazos de realização dos certames sejam 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o Pregoeiro observe o prazo de validade 
das declarações de regularidade fiscal apresentadas pelas empresas vencedoras 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

067 2013.018.22.1 

Consta na declaração de capacidade técnica, às fls. 
174-177 e 179, autenticação com chave digital 
gerada pela empresa Sport’s Magazine Ltda., 
conforme certidão de fls. 178, entretanto a referida 
declaração trata de materiais fornecidos pela 
empresa Renato Eufrásio Moreira Soares, que 
apresenta o mesmo CNPJ da Sport’s Magazine Ltda. 
Não havendo, nos autos, correlação clara e evidente 
entre as empresas retro mencionadas. Assim, não é 
possível concluir que a empresa Sport’s Magazine 
Ltda, vencedora dos itens 02, 03, 04 e 06, atende às 
exigências habilitatórias. 

068 2013.018.28.1 

A Ata de Registro de Preços da empresa Sport’s 
Magazine Ltda., vencedora do certame em apreço, 
no que tange aos itens 02, 03, 04 e 06, constante no 
instrumento editalício, apresenta as seguintes 
desconformidades: a) Na tabela constante na 
Cláusula Primeira do referido documento não há 
menção do valor total dos bens adquiridos, contendo 
apenas quantidade e valor unitários; b)Há repetição 
ipsis litteris das Cláusulas Décima e Décima 
Segunda que tratam “Das Obrigações da 
Contratante”; c) Há duplicidade do teor da Cláusula 
Décima Primeira em seus parágrafos: primeiro e 
quinto; d) Não há indicação e assinatura das 
testemunhas no final da Ata em tela, de modo que o 
espaço reservado para tanto se encontra em branco.

069 2013.018.29.1 

A Ata de Registro de Preços da empresa Aquatica 
Slade Confecções Ltda., vencedora do certame em 
análise, no tocante aos itens 14, 15, 16 e 18, 
constante no Edital, apresenta as seguintes 
desconformidades: a) No preâmbulo da Ata de 
Registro consta, apenas, o prenome da representante 
da empresa a ser contratada “Elaine Cristina”, 
faltando o sobrenome da mesma, para devida 
qualificação da parte contratada; b) Na tabela 
constante na Cláusula Primeira do aludido 
documento não há menção do valor total dos bens 
adquiridos, contendo somente quantidade e valor 
unitários; c) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 
Décima e Décima Segunda que tratam “Das 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Consta na declaração de capacidade técnica, às fls. 

referida 

apresenta o mesmo CNPJ da Sport’s Magazine Ltda. 
Não havendo, nos autos, correlação clara e evidente 
entre as empresas retro mencionadas. Assim, não é 

el concluir que a empresa Sport’s Magazine 
Ltda, vencedora dos itens 02, 03, 04 e 06, atende às 

Reitoria 
Constatação 22/Recomendação 1:  Que o Pregoeiro observe o cumprimento das 
exigências legais no que tange às condições habilitatórias dos licitantes. 

A Ata de Registro de Preços da empresa Sport’s 
Magazine Ltda., vencedora do certame em apreço, 
no que tange aos itens 02, 03, 04 e 06, constante no 

Cláusula Primeira do referido documento não há 
menção do valor total dos bens adquiridos, contendo 
apenas quantidade e valor unitários; b)Há repetição 

Contratante”; c) Há duplicidade do teor da Cláusula 
Décima Primeira em seus parágrafos: primeiro e 

o que o 
espaço reservado para tanto se encontra em branco. 

Reitoria 

Constatação 28/Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto 
aos cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores 
totalizados, a fim de permitir que se certifique que o montante licitado é 
compatível com o quantum previsto no Edital. 

A Ata de Registro de Preços da empresa Aquatica 
Slade Confecções Ltda., vencedora do certame em 

o prenome da representante 

documento não há menção do valor total dos bens 
quiridos, contendo somente quantidade e valor 

unitários; c) Há repetição ipsis litteris das Cláusulas 

Reitoria 
Constatação 29/Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle, de 
modo que se atente para o teor dos documentos formulados, a fim de observar os 
requisitos imprescindíveis à sua regularidade. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

:  Que o Pregoeiro observe o cumprimento das 
tatórias dos licitantes.  

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que estabeleça mecanismo de controle quanto 
aos cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores 

que que o montante licitado é 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que estabeleça mecanismo de controle, de 
r dos documentos formulados, a fim de observar os 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

Obrigações da Contratante”; d) Há duplicidade do 
teor da Cláusula Décima Primeira em seus 
parágrafos: primeiro e quinto; e) Não há indicação e 
assinatura das testemunhas no final da Ata em tela, 
de modo que o espaço reservado para tanto se 
encontra em branco. 

070 2013.018.34.1 

A Ata de Registro de Preços da empresa Nadia 
Correia de Almeida-ME, vencedora do certame em 
apreço, no que pertine aos itens 07, 08, 09 e 10, 
contidos no instrumento convocatório, demonstra as 
seguintes desconformidades: a) No preâmbulo da 
Ata de Registro consta como representante da 
empresa a ser contratada Geizer Ferreira Leite, 
apesar de o documento ter sido assinado por Nadia 
Correia de Almeida; b) Na tabela constante na 
Cláusula Primeira do citado documento não há 
menção do valor total dos bens adquiridos, contendo 
apenas quantidade e valor unitários; c) Há repetição 
ipsis litteris das Cláusulas Décima e Décima 
Segunda que tratam “Das Obrigações da 
Contratante”; d) Há duplicidade do teor da Cláusula 
Décima Primeira em seus parágrafos: primeiro e 
quinto; e)  Não há indicação e assinatura das 
testemunhas no final da Ata em questão, de modo 
que o espaço reservado para tanto se encontra em 
branco. 

071 2013.018.35.1 

Não há, nos autos, Ata de Registro de Preços 
concernente ao bem licitado no item 13, embora 
conste no Termo de Homologação do Pregão 
Eletrônico que o referido bem foi adjudicado e 
homologado para Fabiana Lima Costa. É importante 
frisar que, conforme estabelecido no art. 10 do 
Decreto nº 3.931/2001, infra transcrito, os 
interessados deverão ser convocados, após a 
homologação, para assinatura da Ata de Registro.  
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Obrigações da Contratante”; d) Há duplicidade do 

uinto; e) Não há indicação e 
assinatura das testemunhas no final da Ata em tela, 

certame em 
apreço, no que pertine aos itens 07, 08, 09 e 10, 
contidos no instrumento convocatório, demonstra as 
seguintes desconformidades: a) No preâmbulo da 

ar de o documento ter sido assinado por Nadia 

menção do valor total dos bens adquiridos, contendo 
apenas quantidade e valor unitários; c) Há repetição 

Contratante”; d) Há duplicidade do teor da Cláusula 
Décima Primeira em seus parágrafos: primeiro e 

modo 
que o espaço reservado para tanto se encontra em 

Reitoria 
Constatação 34/Recomendação 1: Que se atente à assinatura das Atas de 
Registro, solicitando da empresa vencedora do certame a devida assinatura do 
representante legal constante no respectivo contrato social.  

concernente ao bem licitado no item 13, embora 

homologado para Fabiana Lima Costa. É importante 

homologação, para assinatura da Ata de Registro.   

Reitoria 
Constatação 35/Recomendação 1: Que o Pregoeiro observe as determinações 
legais, fazendo constar no processo documentos imprescindíveis para regular 
tramitação do certame licitatório.  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que se atente à assinatura das Atas de 
Registro, solicitando da empresa vencedora do certame a devida assinatura do 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o Pregoeiro observe as determinações 
constar no processo documentos imprescindíveis para regular 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

072 2013.027.12.1 

Não foi obedecida a ordem cronológica do 
Memorando nº 356/2013/PROAP/IFBA, fl. 01, do 
Memorando nº 016/2013/PRODIN/IFBA, fl. 02, e 
solicitação da empresa BSM Construtora Ltda., fl. 
03, haja vista que o primeiro é datado de 
08/05/2013, o segundo de 06/05/2013, e o terceiro 
de 22/04/2013, encontrando-se os mais recentes 
acostados aos autos antes dos mais antigos. 
Inobservância esta que viola a previsão contida no 
Item 5.1, alínea “a”, da Portaria Normativa SLTI nº. 
5/2002 

073 2013.027.13.1 

Não constam na capa e na primeira folha do 
processo etiquetas com respectivo número de 
protocolo, em desacordo com o disposto no Item 5.1, 
alíneas “b” e “c” da Portaria Normativa SLTI nº 
5/2002. 

074 2013.027.14.1 

O verso da folha nº 155 foi numerado, fl. 156, em 
desconformidade com a previsão do Item 5.2 da 
Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 12/2009, que 
alterou a Portaria Normativa SLTI nº 5/2002 

075 2013.027.15.1 

Ausência, no processo, de aposição do carimbo com 
numeração e rubrica nas fls. subseqüentes à fl. de nº 
186, contrariando o disposto no Item 5.1, alínea “d”, 
da Portaria Normativa SLTI nº. 5/2002. 

076 2013.027.16.1 

Não constam nos despachos exarados no verso da fl. 
01, local da sua confecção, bem como carimbo dos 
signatários contendo nome, cargo e matrícula destes. 
Inexistência esta que viola a disposição inserta no § 
1º do art. 22 da Lei nº 9.874/99. 

077 2013.027.17.1 

Deixou de constar no documento à fl 162, a 
indicação do local e data de confecção do parecer da 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional –
PRODIN acostado aos autos às fls. 159-162, em 
divergência com a previsão do supracitado artigo da 
Lei nº 9.784/99.  

078 2013.027.18.1 

Deixou de constar no Memorando nº 02/2013, 
expedido pela Chefia do Departamento Financeiro, à 
fl. 166, o carimbo da signatária contendo nome, 
cargo e matrícula desta. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

do 
Memorando nº 016/2013/PRODIN/IFBA, fl. 02, e 
solicitação da empresa BSM Construtora Ltda., fl. 

08/05/2013, o segundo de 06/05/2013, e o terceiro 
se os mais recentes 

Inobservância esta que viola a previsão contida no 
Item 5.1, alínea “a”, da Portaria Normativa SLTI nº. 

Reitoria 

Constatação 12/Recomendação 1:  Que os setores envolvidos na confecção dos 
atos em análise sejam instruídos a estabelecer mecanismo de controle, 
observando a devida juntada dos documentos nos autos, de modo a respeitar a 
ordem cronológica durante a respectiva inserção. 

protocolo, em desacordo com o disposto no Item 5.1, 
alíneas “b” e “c” da Portaria Normativa SLTI nº 

Reitoria 
Constatação 13/Recomendação 1: Que se instrua os setores responsáveis pel
tramitação do processo a inserir na capa e na primeira folha do processo etiqueta 
com número de protocolo. 

O verso da folha nº 155 foi numerado, fl. 156, em 
previsão do Item 5.2 da 

Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 12/2009, que 
Reitoria 

Constatação 14/Recomendação 1: Que os servidores dos setores envolvidos na 
tramitação dos autos sejam instruídos a não proceder à numeração de páginas no 
verso destas. 

Ausência, no processo, de aposição do carimbo com 
numeração e rubrica nas fls. subseqüentes à fl. de nº 

alínea “d”, 
Reitoria 

Constatação 15/Recomendação 1: Que os servidores dos setores envolvidos na 
tramitação dos autos sejam instruídos acerca da necessidade e da importância de 
numerar e rubricar todas as folhas dos processos. 

Não constam nos despachos exarados no verso da fl. 
01, local da sua confecção, bem como carimbo dos 
signatários contendo nome, cargo e matrícula destes. 

que viola a disposição inserta no § 
Reitoria 

Constatação 16/Recomendação 1: Que os setores envolvidos sejam instruídos a 
se atentar para inserção do local e do carimbo dos signatários, a fim de promover 
a validade dos atos.  

indicação do local e data de confecção do parecer da 
– 

162, em 
divergência com a previsão do supracitado artigo da 

Reitoria 
Constatação 17Recomendação 1: Que instrua a supracitada Pró-Reitoria a se 
atentar para inserção do local e da data e do carimbo dos signatários, a fim de 
promover a validade do ato. 

expedido pela Chefia do Departamento Financeiro, à 
fl. 166, o carimbo da signatária contendo nome, 

Reitoria 
Constatação 18/Recomendação 1: Que instrua os servidores envolvidos na 
confecção dos atos a se atentar para aposição do carimbo dos signatários.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

:  Que os setores envolvidos na confecção dos 
stabelecer mecanismo de controle, 

observando a devida juntada dos documentos nos autos, de modo a respeitar a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se instrua os setores responsáveis pela 
tramitação do processo a inserir na capa e na primeira folha do processo etiqueta 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que os servidores dos setores envolvidos na 
eração de páginas no 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que os servidores dos setores envolvidos na 
tramitação dos autos sejam instruídos acerca da necessidade e da importância de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que os setores envolvidos sejam instruídos a 
se atentar para inserção do local e do carimbo dos signatários, a fim de promover 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Reitoria a se 
atentar para inserção do local e da data e do carimbo dos signatários, a fim de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

envolvidos na 
confecção dos atos a se atentar para aposição do carimbo dos signatários. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

079 2013.027.19.1 

Não constam assinaturas das testemunhas nos 2º e 3º 
Termos Aditivos do Contrato nº 006/2009, fls. s/nº., 
que tratam, respectivamente, de acréscimo de valor e 
prorrogação de vigência dos mesmos. 

080 2013.030.1.1 
Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de 
Veículos”. 

081 2013.030.2.1 

Não foram encaminhados os Certificados de 
Registro e Licenciamento de Veículos – CRVL’s do 
exercício 2013, embora tenham sido apresentadas 
cópias dos comprovantes de pagamento dos veículos 
abaixo listados, relativos ao citado exercício: 
Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); Gol/VW (Placa 
JPZ 5505); Ônibus/Mercedes Benz (Placa NTL 
6557); Saveiro/VW (Placa NYJ 8084); Hilux/Toyota 
(Placa NYJ 7032). 

082 2013.030.3.1 

Existência de veículos oficiais constando como 
propriedade do antigo CEFET-BA, contrariando o 
art. 123, inciso I, da Lei nº. 9.503/1997: 
Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); Gol/VW (Placa 
JPZ 5505); Besta/Kia (Placa JKZ 8691). 

083 2013.030.5.1 
Na análise dos Boletins Diários encaminhados a esta 
Unidade de Auditoria Interna, do veículo Saveiro, 
placa NYJ 8084, foram constatadas as seguintes 
desconformidades: a) Falta de preenchimento dos 
campos abaixo indicados, conforme determina o art. 
4º da IN SLTI nº. 03/2008: 
Hora/Inicial;Hora/Final;Odômetro/Inicial; 
Odômetro/Final;Motorista;Sigla/Rubrica do usuário. 
b) Não consta no formulário “Boletim Diário” a 
identificação do nome, vínculo e lotação do usuário, 
bem como a finalidade do uso do veículo, como 
determina o art. 4º, incisos I e III, da IN SLTI nº. 
03/2008, acima transcrita. c) Incompatibilidade das 
informações constantes no campo “Odômetro”, 
tendo em vista que foi registrado no dia 12/08/2013 
valor superior ao registrado no dia 13/08/2013. d) 
Incompatibilidade das informações constantes no 
campo “Odômetro”, tendo em vista que não foi 

084 2013.030.5.2 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Não constam assinaturas das testemunhas nos 2º e 3º 
fls. s/nº., 

que tratam, respectivamente, de acréscimo de valor e 
Reitoria 

Constatação 19/Recomendação 1: Que se atente para a inserção das assinaturas 
dos documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 

Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de  Barreiras 

Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo 
menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 
relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 
conforme preceitua seu art. 38.  

CRVL’s do 
exercício 2013, embora tenham sido apresentadas 
cópias dos comprovantes de pagamento dos veículos 

Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); Gol/VW (Placa 
JPZ 5505); Ônibus/Mercedes Benz (Placa NTL 
6557); Saveiro/VW (Placa NYJ 8084); Hilux/Toyota 

 Barreiras 
Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, o 
CRLV’s dos veículos acima mencionados,  referentes ao exercício 2013.

contrariando o 

Ônibus/Agrale (Placa JRP 1439); Gol/VW (Placa 
 Barreiras 

Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 
atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais deste 
campus. 

Na análise dos Boletins Diários encaminhados a esta 
Unidade de Auditoria Interna, do veículo Saveiro, 
placa NYJ 8084, foram constatadas as seguintes 
desconformidades: a) Falta de preenchimento dos 
campos abaixo indicados, conforme determina o art. 

Odômetro/Final;Motorista;Sigla/Rubrica do usuário. 
b) Não consta no formulário “Boletim Diário” a 
identificação do nome, vínculo e lotação do usuário, 

o 
determina o art. 4º, incisos I e III, da IN SLTI nº. 
03/2008, acima transcrita. c) Incompatibilidade das 
informações constantes no campo “Odômetro”, 
tendo em vista que foi registrado no dia 12/08/2013 
valor superior ao registrado no dia 13/08/2013. d) 

compatibilidade das informações constantes no 

 Barreiras 
Recomendação 1: Que passe a promover o adequado preenchimento do “Boletim 
Diário”. 

 Barreiras 
Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a 
contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que se atente para a inserção das assinaturas 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo 
menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 
relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

unto ao órgão competente, o 
CRLV’s dos veículos acima mencionados,  referentes ao exercício 2013. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 
s documentos dos veículos oficiais deste 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que passe a promover o adequado preenchimento do “Boletim 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Diário” de forma a 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

coincidente o valor final do dia 08/07/2013 com o 
valor inicial do dia 12/08/2013, conforme análise 
dos 3 (três) últimos Boletins Diários encaminhados a 
esta Unidade de Auditoria Interna. 

085 2013.031.1.1 
Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de 
Veículos”, conforme solicitado. 

086 2013.031.2.1 
Os veículos abaixo listados constam como 
propriedade do antigo CEFET-BA. 

087 2013.031.7.1 

Foi atribuída ao servidor J.S.S., por meio de uma 
portaria geral, a fiscalização de todos os contratos 
executados no campus, contrariando o disposto no 
art. 67, da Lei nº. 8.666/1993, bem como a Relação 
TCU nº. 16/2009. 

088 2013.032.2.1 
Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de 
Veículos”, conforme solicitado. 

089 2013.032.3.1 
Os veículos abaixo listados constam como 
propriedade do antigo CEFET-BA. 

090 2013.032.4.1 
Os veículos abaixo listados encontram-se com 
Certificado de Registro e Licenciamento dos 
Veículos - CRLV vencidos. 

091 2013.033.1.1 
Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de 
Veículos”, conforme solicitado. 

092 2013.033.3.1 
O veículo Gol, placa JRF 1958, consta como 
propriedade do antigo CEFET-BA. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

coincidente o valor final do dia 08/07/2013 com o 
valor inicial do dia 12/08/2013, conforme análise 
dos 3 (três) últimos Boletins Diários encaminhados a 

Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de Eunápolis 

Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo 
menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 
relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 0
conforme preceitua seu art. 38.  

Eunápolis 
Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 
atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais desse 
campus. 

Foi atribuída ao servidor J.S.S., por meio de uma 
os contratos 

executados no campus, contrariando o disposto no 
art. 67, da Lei nº. 8.666/1993, bem como a Relação 

Eunápolis 
Recomendação 1: Que sejam envidados esforços, nas designações de fiscais de 
contrato, de forma que se proceda a indicação destes por instrumento contratual. 

Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de Paulo Afonso 

Constatação 2/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

Paulo Afonso 
Constatação 3/ Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 
oficiais desse campus. 

Paulo Afonso 
Constatação 4/ Recomendação 1: Em não estando, que seja providenciado as 
atualizações dos CRLV’s dos veículos acima mencionados. 

encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de Jacobina 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas  na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

Jacobina 
Constatação 3/Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” no documento do veículo acima 
citado. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, pelo 
menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 
relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

competente, a 
atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais desse 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que sejam envidados esforços, nas designações de fiscais de 
cação destes por instrumento contratual.  

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Em não estando, que seja providenciado as 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
almente por meio eletrônico, 

as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas  na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que seja providenciada, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” no documento do veículo acima 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

093 2013.033.4.1 

Ao ser solicitado o “Cadastro de Veículo”, “Mapa de 
Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos 
Oficiais” e “Termo de Vistoria de Veículos”  do Gol 
(placa placa JRF 1958), com as últimas datas de 
atualização, conforme Anexos II, III e VII da IN 
SLTI/MPGO nº. 03/2008, foram encaminhados a 
esta Unidade de Auditoria Interna os documentos 
extraídos do sítio oficial do Detran e do sistema 
Ticket Car. O sistema de informação acima 
mencionado, referente à gestão de frota de veículo 
utilizado pelo IFBA, fornece relatório concernente 
ao controle cadastral dos veículos, porém, não 
contempla as exigências constantes nos Anexos 
supracitados da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

094 2013.033.5.1 

No Boletim Diário referente ao veículo Gol de placa 
JRF 1958, as informações referentes à “Saída” e 
“Entrada” não foram devidamente preenchidas no 
dia 23/07/2013. 

095 2013.033.6.1 

Na planilha intitulada “Relação de Condutores de 
Veículos Oficiais”-coluna “Condutor”, consta 
informado por esse Campus como condutores: F.P.S. 
e V.S. Entretanto, no documento intitulado “Análise 
de Consumo – Analítico”-coluna “Motorista”, 
consta, além dos nomes indicados na supracitada 
planilha, um condutor denominado “Motorista não 
Encontrado”.   

096 2013.034.1.1 

Diante da solicitação de envio das informações 
referentes a “Orientações Relativas à Utilização de 
Veículos Oficiais”, contendo a última data de 
atualização e a respectiva forma de divulgação, em 
atendimento ao disposto no art. 38, da IN 
SLTI/MPOG nº. 3/2008, a Diretoria de 
Administração e Planejamento – DGAP, por meio 
do Memorando nº. 326/2013/DGAP/IFBA, apenas 
informa que utiliza os parâmetros legais, não 
mencionando a existência das orientações 
solicitadas. 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Ao ser solicitado o “Cadastro de Veículo”, “Mapa de 
Controle do Desempenho e Manutenção de Veículos 
Oficiais” e “Termo de Vistoria de Veículos”  do Gol 
(placa placa JRF 1958), com as últimas datas de 

e VII da IN 
SLTI/MPGO nº. 03/2008, foram encaminhados a 
esta Unidade de Auditoria Interna os documentos 
extraídos do sítio oficial do Detran e do sistema 

mencionado, referente à gestão de frota de veículo 
pelo IFBA, fornece relatório concernente 

contempla as exigências constantes nos Anexos 

Jacobina 
Constatação 4/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle de 
cadastro dos veículos oficiais, no intuito de implementar o disposto nos Anexos 
II, III e VIII da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008.  

No Boletim Diário referente ao veículo Gol de placa 
informações referentes à “Saída” e 

“Entrada” não foram devidamente preenchidas no 
Jacobina 

Constatação 5/Recomendação 1: Que instrua os condutores de veículos oficiais 
quanto ao correto preenchimento do Boletim Diário, tendo em vista as 
exigências do art. 4º da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008, abaixo transcrito:  
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 
informações: I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; II 
identificação do motorista; e III - origem, destino, finalidade, horários de saída e 
de chegada e as respectivas quilometragens.   

Na planilha intitulada “Relação de Condutores de 

informado por esse Campus como condutores: F.P.S. 
e V.S. Entretanto, no documento intitulado “Análise 

nomes indicados na supracitada 
planilha, um condutor denominado “Motorista não 

Jacobina 

Constatação 6/Recomendação 1: Que o Setor de Transporte crie mecanismo de 
controle, de modo a permitir que apenas servidores que ocupam cargo de 
“Motorista”, terceirizados contratados para este fim e servidores devidamente 
autorizados conduzam os veículos oficiais desse campus. 

“Orientações Relativas à Utilização de 

atualização e a respectiva forma de divulgação, em 

meio 
do Memorando nº. 326/2013/DGAP/IFBA, apenas 

Reitoria 
Constatação 1/Recomendação 1: Que sejam criadas e disponibilizadas, 
preferencialmente em meio eletrônico, orientações relativas à utilização de 
veículos oficiais, conforme preceitua o art. 38 da IN SLTI/MPOG nº. 3/2008.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que promova mecanismo de controle de 
astro dos veículos oficiais, no intuito de implementar o disposto nos Anexos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que instrua os condutores de veículos oficiais 
quanto ao correto preenchimento do Boletim Diário, tendo em vista as 

igências do art. 4º da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008, abaixo transcrito:   
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 

identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; II - 
origem, destino, finalidade, horários de saída e 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que o Setor de Transporte crie mecanismo de 
controle, de modo a permitir que apenas servidores que ocupam cargo de 

sta”, terceirizados contratados para este fim e servidores devidamente 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que sejam criadas e disponibilizadas, 
trônico, orientações relativas à utilização de 

veículos oficiais, conforme preceitua o art. 38 da IN SLTI/MPOG nº. 3/2008. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

097 2013.034.3.1 

Não foram encaminhados a esta Unidade de 
Auditoria Interna os CRLV’s dos veículos abaixo 
listados: Atego/Mercedes Benz (JJT 1650); 
Cummins/Ford (JRG 3658); Volare/Agrale 
Micronibus (JRZ 5814); 7000/Agrale Micronibus 
(JSC 5839); MA/Agrale Micronibus (JSH 3131); 
Sentra/Nissan (NTQ 2823); Frontier/Nissan (OLE 
8638). 

098 2013.034.4.1 

Existência de veículos com Certificado de Registro e 
Licenciamento dos Veículos - CRLV vencidos e sem 
o envio dos respectivos comprovantes de pagamento 
do licenciamento exercício 2013: Ranger/Ford 
(Placa HJW 6323); Ranger/Ford (Placa HJW 
6324)FALTA; Ranger/Ford (Placa NYV 9326); 
Besta/Kia (Placa JKZ 8690). 

099 2013.034.5.1 
Existência de veículos oficiais constando como 
propriedade do antigo CEFET-BA. 

100 2013.034.6.1 

Ao ser solicitado o “Cadastro de Veículo” do Sentra, 
placa NTQ 2823, com a última data de atualização, 
conforme preceitua o art. 23 da IN SLTI/MPGO nº. 
03/2008, foi encaminhado a esta Unidade de 
Auditoria Interna o documento intitulado “Cadastral 
Veículo / Equipamento”, extraído do sistema Ticket 
Car. O sistema de informação acima mencionado, 
referente à gestão de frota de veículo utilizado pelo 
IFBA, fornece relatório concernente ao controle 
cadastral dos veículos, porém, não contempla as 
exigências constantes no art. 23 da IN SLTI/MPOG 
nº. 03/2008. 

101 2013.034.7.1 

Ao ser solicitado “Mapa de Controle do 
Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial”, foi 
enviado a esta Unidade de Auditoria Interna 
documento intitulado “Análise de Consumo – 
Analítico”, extraído do sistema Ticket Car. No 
entanto, o relatório extraído pelo supramencionado 
sistema não contempla, integralmente, as exigências 
constantes no art. 24, § 1º, da IN SLTI/MPOG nº. 
03/2008.  

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

os CRLV’s dos veículos abaixo 

Micronibus (JRZ 5814); 7000/Agrale Micronibus 
(JSC 5839); MA/Agrale Micronibus (JSH 3131); 
Sentra/Nissan (NTQ 2823); Frontier/Nissan (OLE 

Reitoria 
Constatação 3/Recomendação 1: Em não havendo, que sejam providenciados os 
CRLV’s dos veículos acima relacionados. 

Existência de veículos com Certificado de Registro e 
CRLV vencidos e sem 

o envio dos respectivos comprovantes de pagamento 

6324)FALTA; Ranger/Ford (Placa NYV 9326); 

Reitoria 
Constatação 4/Recomendação 1: Caso estejam desatualizados, que sejam 
providenciadas as atualizações dos CRLV’s dos veículos acima mencionados. 

Reitoria 
Constatação 5/Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 
oficiais deste IFBA/Reitoria.  

Ao ser solicitado o “Cadastro de Veículo” do Sentra, 
placa NTQ 2823, com a última data de atualização, 
conforme preceitua o art. 23 da IN SLTI/MPGO nº. 

Auditoria Interna o documento intitulado “Cadastral 
Veículo / Equipamento”, extraído do sistema Ticket 
Car. O sistema de informação acima mencionado, 
referente à gestão de frota de veículo utilizado pelo 
IFBA, fornece relatório concernente ao controle 

stral dos veículos, porém, não contempla as 
exigências constantes no art. 23 da IN SLTI/MPOG 

Reitoria 
Constatação 6/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle de 
cadastro dos veículos oficiais da Reitoria deste Instituto, a fim de cumpr
previsão do art. 23 e Anexo III da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008.  

Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial”, foi 

supramencionado 
sistema não contempla, integralmente, as exigências 
constantes no art. 24, § 1º, da IN SLTI/MPOG nº. 

Reitoria 

Constatação 7/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle do 
desempenho e manutenção dos veículos oficiais da Reitoria deste IFBA, de 
forma a contemplar o disposto no art. 23 e Anexo III da IN SLTI/MPOG nº. 
03/2008. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Em não havendo, que sejam providenciados os 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Caso estejam desatualizados, que sejam 
providenciadas as atualizações dos CRLV’s dos veículos acima mencionados.  

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que seja providenciada, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que promova mecanismo de controle de 
cadastro dos veículos oficiais da Reitoria deste Instituto, a fim de cumprir com a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que promova mecanismo de controle do 
toria deste IFBA, de 

forma a contemplar o disposto no art. 23 e Anexo III da IN SLTI/MPOG nº. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

102 2013.034.9.1 

No Boletim Diário referente ao veículo Sentra de 
placa NTQ 2838, as informações referentes à 
“Saída” e “Entrada” não foram devidamente 
preenchidas nos dias 09 e 18/07/2013 

103 2013.034.10.1 

Confrontando as informações contidas no “Boletim 
Diário” referente ao veículo Sentra de placa NTQ 
2838, e na “Análise de Consumo – Analítico”, 
constataram-se as seguintes incompatibilidades 
(Tabela) 

104 2013.034.15.1 

Existência do termo “MOTORISTA NÃO 
ENCONTRADO” no documento intitulado “Análise 
de Consumo – Analítico”, em campo destinado ao 
preenchimento do nome do motorista responsável 
pelo abastecimento. 

105 2013.035.1.1 
Não foram encaminhadas as “Orientações Relativas 
à Utilização de Veículos”, conforme solicitado. 

106 2013.035.4.1 
Os veículos abaixo listados constam como 
propriedade do antigo CEFET-BA. 

107 2013.035.5.2 
 

108 2013.035.6.1 

Na análise dos Boletins Diários do veículo Courier, 
placa JRZ 4984, foram constatadas as seguintes 
desconformidades: a) Falta de preenchimento dos 
campos abaixo indicados: Hora/Inicial; Hora/Final; 
Odômetro/Inicial; Odômetro/Final; Sigla/Rubrica da 
Unid. Usuária. b) Não consta no formulário 
“Boletim Diário” a identificação do nome, vínculo e 
lotação do usuário, bem como a finalidade do uso do 
veículo, como determina o art. 4º, incisos I e III, da 
IN SLTI nº. 03/2008; c) Incompatibilidade das 
informações constantes no campo “Odômetro” de 
chegada e de saída, conforme análise dos 3 (três) 

109 2013.035.6.2 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

No Boletim Diário referente ao veículo Sentra de 

Reitoria 

Constatação 9 / Recomendação 1: Que instrua os condutores de veículos oficiais 
quanto ao correto preenchimento do Boletim Diário, tendo em vista as 
exigências do art. 4º da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008, abaixo transcrito: 
 Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as 
seguintes informações: I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; II 
- identificação do motorista; e III - origem, destino, finalidade, horários de saída 
e de chegada e as respectivas quilometragens. 

Confrontando as informações contidas no “Boletim 
veículo Sentra de placa NTQ 

Reitoria 
Constatação 10/Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 
preenchimento do “Boletim Diário” e/ou do relatório intitulado “Análise de 
Consumo – Analítico”. 

ENCONTRADO” no documento intitulado “Análise 
Analítico”, em campo destinado ao 

preenchimento do nome do motorista responsável 
Reitoria 

Constatação 15/Recomendação 1: Que se passe a promover, no sistema utilizado 
para fins de controle da frota de veículo desta Reitoria, o devido cadastramento 
dos motoristas e/ou servidores autorizados a conduzir veículos oficiais.

Não foram encaminhadas as “Orientações Relativas 
 

Salvador 

Constatação 1/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

Salvador 
Constatação 4/ Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 
oficiais desse campus. 

Salvador 
Constatação 5/ Recomendação 2: Em não havendo, que implemente mecanismos 
de controle, de forma a contemplar o disposto nos Anexos II, III e VIII da IN 
SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

Na análise dos Boletins Diários do veículo Courier, 
placa JRZ 4984, foram constatadas as seguintes 
desconformidades: a) Falta de preenchimento dos 
campos abaixo indicados: Hora/Inicial; Hora/Final; 
Odômetro/Inicial; Odômetro/Final; Sigla/Rubrica da 

“Boletim Diário” a identificação do nome, vínculo e 
lotação do usuário, bem como a finalidade do uso do 
veículo, como determina o art. 4º, incisos I e III, da 

stantes no campo “Odômetro” de 
chegada e de saída, conforme análise dos 3 (três) 

Salvador 
Constatação 6/ Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 
preenchimento do “Boletim Diário”. 

Salvador 
Constatação 6/ Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 
forma a contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que instrua os condutores de veículos oficiais 
a as 

exigências do art. 4º da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008, abaixo transcrito:  
Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as 

identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; II 
origem, destino, finalidade, horários de saída 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que passe a promover o adequado 
itulado “Análise de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se passe a promover, no sistema utilizado 
para fins de controle da frota de veículo desta Reitoria, o devido cadastramento 

rvidores autorizados a conduzir veículos oficiais. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que seja providenciada, junto ao órgão 
de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Em não havendo, que implemente mecanismos 
contemplar o disposto nos Anexos II, III e VIII da IN 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que passe a promover o adequado 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

últimos Boletins Diários. 

110 2013.036.2.1 
Pagamento de  adicionais de periculosidade em 
desconformidade ao disposto nos respectivos Laudos 
de Avaliação Ambiental 

111 2013.036.4.1 

Foram identificados pagamentos de adicionais de 
insalubridade sem que houvesse a avaliação 
conclusiva do ambiente em desconformidade com o 
Normativo   

112 2013.036.4.2 

Foram identificados pagamentos de adicionais de 
insalubridade sem que houvesse a avaliação 
conclusiva do ambiente em desconformidade com o 
Normativo   

113 2013.036.4.3 

Foram identificados pagamentos de adicionais de 
insalubridade sem que houvesse a avaliação 
conclusiva do ambiente em desconformidade com o 
Normativo   

114 2013.037.1.1 
Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de 
Veículos”, conforme solicitado. 

115 2013.037.3.1 
Os veículos abaixo listados constam como 
propriedade do antigo CEFET-BA. 

116 2013.038.1.1 
Não foram encaminhadas as “Orientações Relativas 
à Utilização de Veículos”, conforme solicitado. 

117 2013.038.4.1 
Os veículos abaixo listados constam como 
propriedade do antigo CEFET-BA. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

desconformidade ao disposto nos respectivos Laudos Reitoria 

Constatação 2 / Recomendação 1:Que se proceda à suspensão dos pagamentos 
de adicionais de periculosidade, uma vez que não foram observados ambientes 
perigosos, conforme o disposto nos Laudos de Avaliação Ambiental 
supracitados; 

Foram identificados pagamentos de adicionais de 

conclusiva do ambiente em desconformidade com o 
Reitoria 

Constatação 4/ Recomendação 1:Que se proceda à suspensão dos pagamentos 
dos adicionais de insalubridade, tendo em vista que não houve Avaliação 
Conclusiva dos ambientes, conforme o disposto nos Laudos de Avaliação 
Ambiental. 

Foram identificados pagamentos de adicionais de 

conclusiva do ambiente em desconformidade com o 
Reitoria 

Constatação 4/ Recomendação 2:Que se proceda ao pagamento de adicional de 
insalubridade apenas quando houver a avaliação conclusiva do ambiente já 
periciado e declarado insalubre; 

Foram identificados pagamentos de adicionais de 

conclusiva do ambiente em desconformidade com o 
Reitoria 

Constatação 4/ Recomendação 3:Que se promovam as medidas 
necessárias/urgentes para se regularizar os ambientes cujos laudos apresentaram 
“Avaliação Não Conclusiva” quanto ao risco. 

Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Utilização de Camaçari 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

Camaçari 
Constatação 3/Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 
oficiais deste campus. 

Relativas 
 

Porto Seguro 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38.  

Porto Seguro 
Constatação 4/Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 
oficiais deste campus. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

:Que se proceda à suspensão dos pagamentos 
observados ambientes 

perigosos, conforme o disposto nos Laudos de Avaliação Ambiental 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

:Que se proceda à suspensão dos pagamentos 
bridade, tendo em vista que não houve Avaliação 

Conclusiva dos ambientes, conforme o disposto nos Laudos de Avaliação 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Que se proceda ao pagamento de adicional de 
uando houver a avaliação conclusiva do ambiente já 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

r os ambientes cujos laudos apresentaram 
Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

os oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 

ização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que seja providenciado, junto ao órgão 
competente, a atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

118 2013.038.5.1 
Os veículos abaixo listados encontram-se com 
Certificado de Registro e Licenciamento dos 
Veículos - CRLV vencidos. 

119 2013.038.6.1 
Na análise do “Controle de Frota” e “Ficha de 
Controle de Veículo”, do veículo L200 Outdoor, 
placa NTD 9946, foram constatadas as seguintes 
desconformidades: a) No documento intitulado 
“Ficha de Controle de Veículo” na coluna 
“Justificativa” consta informações referentes a local 
ao invés de finalidade; b) Não consta no formulário 
“Boletim Diário” a identificação do nome, vínculo e 
lotação do usuário, bem como a origem e destino, 
como determina o art. 4º, incisos I e III, da IN SLTI 
nº. 03/2008; c) Incompatibilidade das informações 
referentes a: chegada/saída, registrada no campo 
Odômetro da “Ficha de Controle de Veículo”. 

120 2013.038.6.2 

121 2013.039.1.1 
Não foram encaminhadas a esta Unidade de 
Auditoria Interna as “Orientações Relativas à 
Utilização de Veículos”, conforme solicitado. 

122 2013.041.1.1 
Não foram encaminhadas a esta Unidade de 
Auditoria Interna as “Orientações Relativas à 
Utilização de Veículos”, conforme solicitado. 

123 2013.041.4.2 

Não consta no formulário “DEPAD / Boletim 
Diário” a identificação do nome, vínculo e lotação 
do usuário, bem como a finalidade do uso do 
veículo, como determina o art. 4º, incisos I e III, da
IN SLTI nº. 03/2008. 

124 2013.042.1.1 
Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de 
Veículos”, conforme solicitado. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Porto Seguro 
Constatação 5/Recomendação 1: Que seja providenciado as atualizações dos 
CRLV’s dos veículos acima mencionados. 

Controle de Veículo”, do veículo L200 Outdoor, 
placa NTD 9946, foram constatadas as seguintes 

“Justificativa” consta informações referentes a local 
ao invés de finalidade; b) Não consta no formulário 
“Boletim Diário” a identificação do nome, vínculo e 
lotação do usuário, bem como a origem e destino, 

da IN SLTI 
nº. 03/2008; c) Incompatibilidade das informações 
referentes a: chegada/saída, registrada no campo 

Porto Seguro 
Constatação 6/Recomendação 1: Que passe a promover o adequado 
preenchimento do “Boletim Diário”. 

Porto Seguro 
Constatação 6/Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 
forma a contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 

Simões Filho 

Constatação 1/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38.        

Santo Amaro 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

Diário” a identificação do nome, vínculo e lotação 

veículo, como determina o art. 4º, incisos I e III, da 
Santo Amaro 

Constatação 4/Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 
forma a inserir as informações dispostas no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 

Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de Ilhéus 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38.  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que seja providenciado as atualizações dos 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que passe a promover o adequado 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de 
forma a inserir as informações dispostas no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008.  

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

125 2013.043.1.1 
Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de 
Veículos”, conforme solicitado. 

126 2013.044.1.1 
Não foram encaminhadas a esta Unidade de 
Auditoria Interna as “Orientações Relativas à 
Utilização de Veículos”, conforme solicitado. 

127 2014.011.3.1 

A ART não está devidamente preenchida, tendo em 
vista ausência de informações obrigatórias: Data de 
início da obra; Data de previsão da obra; Atividade 
Técnica. 

128 2014.011.5.1 

Conforme tabela abaixo apresentada, o percentual de 
execução da obra foi, significativamente, inferior ao 
percentual de execução estabelecido no cronograma 
físico-financeiro. 

129 2014.011.6.1 

Por meio da tabela abaixo apresentada, foi 
constatado:Distinção entre o total dos impostos 
contidos na NF-e no. 201326 e o total dos impostos 
recolhidos por este IFBA; Não recolhimento do 
INSS referente às NF-e’s nos. 201356, 201359 e 
201362. 

130 2014.011.10.1 

Falta de Garantia Complementar sobre o valor do 
acréscimo do contrato. 

131 2014.011.10.2 

132 2014.011.12.1 
Foi estabelecido Termo Aditivo de Acréscimo de 
Valor do Contrato levando em consideração os itens 
aditados, sem considerar os itens suprimidos. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Não foi encaminhado a esta Unidade de Auditoria 
Interna as “Orientações Relativas à Utilização de Valença 

Constatação 1/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

Seabra 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 
nº. 03/2008, conforme preceitua seu art. 38. 

A ART não está devidamente preenchida, tendo em 
vista ausência de informações obrigatórias: Data de 
início da obra; Data de previsão da obra; Atividade 

Lauro de 
Freitas/Reitoria 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que a PRODIN instrua o setor responsável, na 
execução dos futuros contratos, a verificar o devido preenchimento das ART’s, 
antes da sua aceitação. 

percentual de 
execução da obra foi, significativamente, inferior ao 
percentual de execução estabelecido no cronograma 

Lauro de 
Freitas/Reitoria 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que a PRODIN estabeleça mecanismos 
síncronos para planejamento e acompanhamento das etapas de execução das 
obras, seja mensal ou por medição, de modo que haja possibilidade de 
comparação deambas as etapas. 

e no. 201326 e o total dos impostos 
recolhidos por este IFBA; Não recolhimento do 

e’s nos. 201356, 201359 e 

Lauro de 
Freitas/Reitoria 

Constatação 6/ Recomendação 1: Que instrua o setor competente a proceder a 
averiguação das informações contidas nas Notas Fiscais antes de proceder à 
liquidação no sistema e o pagamento, de forma a recolher os impostos devidos 
ou informar a empresa contratada sobre a necessidade de eventual correção na 
NF. 

Falta de Garantia Complementar sobre o valor do 

Lauro de 
Freitas/Reitoria 

Constatação 10/ Recomendação 1: Que instrua o setor competente a, nos futuros 
contratos, exigir do contratante a garantia residual, tão logo a celebração do 
Termo Aditivo. 

Lauro de 
Freitas/Reitoria 

Constatação 10/ Recomendação 2: Que instrua o setor responsável pela gestão 
dos contratos existentes com a Reitoria deste Instituto, a criar mecanismos de 
controle de forma que haja sincronia entre suas ações e o disposto nas cláusulas 
contratuais. 

Foi estabelecido Termo Aditivo de Acréscimo de 
Valor do Contrato levando em consideração os itens 

Lauro de 
Freitas/Reitoria 

Constatação 12/ Recomendação 1: Que a PRODIN instrua o setor competente a, 
nos futuros contratos, levar em consideração os valores que foram suprimidos no 
cálculo para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Em não havendo, que disponibilize aos seus 
servidores, pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, 
as orientações relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

instrua o setor responsável, na 
execução dos futuros contratos, a verificar o devido preenchimento das ART’s, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PRODIN estabeleça mecanismos 
e acompanhamento das etapas de execução das 

obras, seja mensal ou por medição, de modo que haja possibilidade de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que instrua o setor competente a proceder a 
averiguação das informações contidas nas Notas Fiscais antes de proceder à 
liquidação no sistema e o pagamento, de forma a recolher os impostos devidos 

ecessidade de eventual correção na 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

o setor competente a, nos futuros 
contratos, exigir do contratante a garantia residual, tão logo a celebração do 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que instrua o setor responsável pela gestão 
dos contratos existentes com a Reitoria deste Instituto, a criar mecanismos de 
controle de forma que haja sincronia entre suas ações e o disposto nas cláusulas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Que a PRODIN instrua o setor competente a, 
nos futuros contratos, levar em consideração os valores que foram suprimidos no 

 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

133 2014.011.13.1 

O Contrato estabelece valor da garantia sobre seu 
valor inicial, sem deixar margens à mudança em 
caso de eventual celebração de Termo Aditivo de 
alteração de valor, contrariando o disposto no Edital.

134 2014.012.5.1 Ausência de designação formal do fiscal de contrato.

135 2014.012.8.1 

O Contrato estabelece valor da garantia sobre seu 
valor inicial, sem deixar margens a mudança em 
caso de eventual celebração de Termo Aditivo de
alteração de valor, contrariando o disposto no Edital.

136 2014.017.1.1.1 #VALOR! 

137 2014.021.01.1 

É dever do fiscal de contratos acompanhar e 
fiscalizar a execução contratual no intuito de 
verificar o cumprimento de suas cláusulas, inclusive 
financeira. Entretanto, foi constatado que a fiscal de 
contrato atestou as Notas Fiscais (NF’s) em análise 
apesar da inexistência, no contrato, do valor 
detalhado do objeto. 

138 2014.021.02.2 
 

139 2014.022.01.1 

É dever do fiscal de contratos acompanhar e 
fiscalizar a execução contratual no intuito de 
verificar o cumprimento de suas cláusulas, inclusive 
financeira. Entretanto, foi constatado que a fiscal de 
contrato atestou as Notas Fiscais (NF’s) em análise 
apesar da inexistência, no contrato, do valor 
detalhado do objeto. 

140 2014.022.02.1 
A “Discriminação dos Serviços” na NF não possui 
informação detalhada da execução do objeto que 
possa validar o valor da nota, a exemplo do 
quantitativo de profissionais contratados e 
escolaridade dos alunos contemplados com o 
serviço. 

141 2014.022.02.2 
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UNIDADE/ 
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RECOMENDAÇÃO 

O Contrato estabelece valor da garantia sobre seu 
valor inicial, sem deixar margens à mudança em 
caso de eventual celebração de Termo Aditivo de 
alteração de valor, contrariando o disposto no Edital. 

Lauro de 
Freitas/Reitoria 

Constatação 13/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de 
forma a evitar a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais 
adequando, assim, ao disposto no Edital e na legislação vigente. 

Ausência de designação formal do fiscal de contrato. Brumado/Reitoria 
Constatação 5/ Recomendação 1: Que a PROAP instrua o setor competente a 
acompanhar as efetivas designações de fiscais de contrato quando a atribuição da 
nomeação for transferida para outra Pró-Reitoria. 

O Contrato estabelece valor da garantia sobre seu 
valor inicial, sem deixar margens a mudança em 
caso de eventual celebração de Termo Aditivo de 
alteração de valor, contrariando o disposto no Edital. 

Brumado/Reitoria 
Constatação 8/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de 
forma a evitar a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais 
adequando, assim, ao disposto no Edital e na legislação vigente. 

Reitoria 
Constatação 1.1/ Recomendação 1: Que a PROAP, por meio de Termo Aditivo, 
insira os valores suficientemente detalhados do objeto acordado no Contrato nº. 
05/2011. 

verificar o cumprimento de suas cláusulas, inclusive 
financeira. Entretanto, foi constatado que a fiscal de 
contrato atestou as Notas Fiscais (NF’s) em análise 

Barreiras 
Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais d
contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações nelas 
contidas estão de acordo com as cláusulas contratuais. 

Barreiras 

Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações, contidas 
na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 
evidenciar o valor conforme disposto no instrumento contratual. 

verificar o cumprimento de suas cláusulas, inclusive 
a fiscal de 

contrato atestou as Notas Fiscais (NF’s) em análise 
Valença 

Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações nelas 
contidas estão de acordo com as cláusulas contratuais. 

A “Discriminação dos Serviços” na NF não possui 
informação detalhada da execução do objeto que Valença 

Constatação 02/ Recomendação 1: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 
“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a 
memória de cálculo do valor devido. 

Valença 
Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações, contidas 
na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que estabeleça mecanismo de controle de 
forma a evitar a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP instrua o setor competente a 
acompanhar as efetivas designações de fiscais de contrato quando a atribuição da 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que estabeleça mecanismo de controle de 
forma a evitar a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP, por meio de Termo Aditivo, 
acordado no Contrato nº. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações nelas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

proceda à instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações, contidas 
na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
verificar se as informações nelas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 
stante na NF, de forma a demonstrar a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificar se as informações, contidas 
na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

142 2014.022.03.1 

A “Discriminação dos Serviços” na NF não possui 
informação detalhada da execução do objeto que 
possa validar o valor da nota, a exemplo do 
quantitativo de profissionais contratados e 
escolaridade dos alunos contemplados com o 
serviço. 

143 2014.022.03.2 

As NF’s não foram atestadas por servidor 
especialmente designado para ser fiscal de contrato, 
conforme preceitua o art. 67, caput, da Lei nº. 
8.666/1993, tendo em vista os diferentes servidores 
que procederam ao atesto. 

144 2014.023.01.1 

São deveres do fiscal de contratos acompanhar e 
fiscalizar a execução contratual no intuito de 
verificar o cumprimento de suas cláusulas, inclusive 
financeira. Entretanto, foi constatado que a fiscal de 
contrato atestou as Notas Fiscais (NF’s) em análise 
apesar da inexistência, no contrato, do valor 
detalhado do objeto. 

145 2014.023.02.1 A “Discriminação dos Serviços” na NF não possui 
informação detalhada da execução do objeto que 
possa validar o valor da nota, a exemplo do 
quantitativo de profissionais contratados e 
escolaridade dos alunos contemplados com o 
serviço. 

146 2014.023.02.2 

147 2014.023.04.1 

Inexistência de documento que justificasse a 
necessidade de intérprete de braile ou libras para o 
aluno Paulo Mateus Cavalcante Ferraz (Curso: 
Informática) e, consequentemente, a necessidade de 
contratação do CESBA. 

148 2014.023.5.1.1 
De acordo com as informações constantes, no 
Quadro 1 abaixo, foram levantadas as seguintes 
desconformidades (Quadro 01). 

149 2014.023.5.2.1 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

evidenciar o valor conforme disposto no instrumento contratual. 

A “Discriminação dos Serviços” na NF não possui 
informação detalhada da execução do objeto que 

Valença 
Constatação 03/ Recomendação 1: Que instrua o setor responsável a proceder à 
averiguação do direito adquirido pelo credor por meio de documento 
comprobatório (ateste na Nota Fiscal), antes de proceder à liquidação no sistema.

especialmente designado para ser fiscal de contrato, 

8.666/1993, tendo em vista os diferentes servidores 
Valença 

Constatação 03/ Recomendação 2: Em não havendo, que passe a designar Fiscal 
de Contrato para acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse 
campus. 

São deveres do fiscal de contratos acompanhar e 

verificar o cumprimento de suas cláusulas, inclusive 
fiscal de 

contrato atestou as Notas Fiscais (NF’s) em análise 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificarem se as informações nelas 
contidas estão de acordo com as cláusulas contratuais. 

A “Discriminação dos Serviços” na NF não possui 
execução do objeto que 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 02/ Recomendação 1: Que se instrua a empresa CESBA a detalha
“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a 
memória de cálculo do valor devido. 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificarem se as informações, 
contidas na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de 
forma a evidenciar o valor conforme disposto no instrumento contratual.

necessidade de intérprete de braile ou libras para o 

necessidade de 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 04/ Recomendação 1: Que se providenciem documentos do discente 
Paulo Mateus Cavalcante Ferraz (Curso de Informática) que justifiquem a 
contratação do CESBA. 

Quadro 1 abaixo, foram levantadas as seguintes 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 5.1/ Recomendação 1: Em não havendo, que passe a designar Fiscal 
de Contrato para acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse 
campus. 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 5.2/ Recomendação 1: Que se insira a matrícula SIAPE nos 
carimbos confeccionados por esse campus. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que instrua o setor responsável a proceder à 
averiguação do direito adquirido pelo credor por meio de documento 

antes de proceder à liquidação no sistema. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Em não havendo, que passe a designar Fiscal 
de Contrato para acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que se proceda à instrução dos fiscais de 
omente após verificarem se as informações nelas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 
“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

instrução dos fiscais de 
contratos a atestarem as NF’s somente após verificarem se as informações, 
contidas na “Discriminação dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de 
forma a evidenciar o valor conforme disposto no instrumento contratual. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se providenciem documentos do discente 
Paulo Mateus Cavalcante Ferraz (Curso de Informática) que justifiquem a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

designar Fiscal 
de Contrato para acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

matrícula SIAPE nos 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

150 2014.024.01.01 
Não há, no setor, manual de rotinas/procedimentos 
formalmente elaborado. 

151 2014.024.02.01 

Apesar de o DEPAT informar que os servidores do 
setor se capacitam participando da Semana 
Orçamentária, o referido curso de capacitação é 
genérico e não focado às necessidades do setor. 

152 2014.024.05.01 

Apesar de o DEPAT informar que há rotina 
estabelecida pelo setor com o fim de verificar a 
existência de materiais sem movimentação, o 
referido Departamento não esclareceu a forma e a 
periodicidade da atividade, apenas 
mencionandosobre a destinação dos aludidos 
materiais. 

153 2014.024.06.01 Foram localizados, no estoque, materiais com 
validade vencida na data da realização da auditoria e 
sem data de validade, conforme se verifica na Tabela 
1 e nas Figuras 1 a 7 abaixo apresentadas. 154 2014.024.06.02 

155 2014.024.09.02 

Apesar de ter sido informado pelo DEPAT que o 
setor possui controle de estoque máximo e mínimo 
por meio da avaliação dos consumos mensais e 
anuais, foi constatada falta de controle, abaixo 
apresentada, que influencia na sua apuração e/ou que 
demonstra inexistência do referido cálculo: 
Fornecimento a maior de materiais solicitados 
demonstrando falta de planejamento na aquisição de 
materiais e, consequentemente, existência de 
materiais ociosos (Tabela 4); Ausência de registro, 
nos Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade 
e nos Inventários Anuais, das saídas de materiais de 
consumo que são rotineiramente requisitados para o 
adequado desempenho das atribuições dos setores 
deste IFBA (Tabela 5); Registro de saída de Açúcar 
Cristalizado e Café em um único mês em detrimento 
aos meses de efetiva retirada dos materiais, 

156 2014.024.09.03 

157 2014.024.09.04 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Não há, no setor, manual de rotinas/procedimentos 
Reitoria 

Constatação 01/ Recomendação 01: Que se crie o manual de 
rotinas/procedimentos referente às atividades intrínsecas do Almoxarifado, com 
o objetivo deestabelecer responsabilidades, salvaguardar os bens estocados, 
elevar a eficiência patrimonial e evitar eventual desvio. 

Apesar de o DEPAT informar que os servidores do 

Orçamentária, o referido curso de capacitação é 
 

Reitoria 
Constatação 02/ Recomendação 01: Que os servidores do DEPAT participem de 
curso específico e direcionado à gestão de almoxarifado. 

referido Departamento não esclareceu a forma e a Reitoria 
Constatação 05/ Recomendação 01: Que o DEPAT crie mecanismo para 
verificar, de forma periódica, a existência de materiais ociosos estocados no 
Almoxarifado, bem como sua adequada destinação. 

validade vencida na data da realização da auditoria e 
sem data de validade, conforme se verifica na Tabela 

Reitoria 
Constatação 06/ Recomendação 01: Que o DEPAT crie mecanismo para 
verificar, de forma periódica, a existência de materiais vencidos e a vencer.

Reitoria 
Constatação 06/ Recomendação 02: Que o DEPAT, no momento do recebimento 
definitivo dos materiais, verifique a existência da data de validade dos produtos 
recebidos e, se for o caso, a proximidade de sua expiração. 

Apesar de ter sido informado pelo DEPAT que o 
setor possui controle de estoque máximo e mínimo 

apresentada, que influencia na sua apuração e/ou que 

demonstrando falta de planejamento na aquisição de 

materiais ociosos (Tabela 4); Ausência de registro, 
ara Contabilidade 

e nos Inventários Anuais, das saídas de materiais de 
consumo que são rotineiramente requisitados para o 
adequado desempenho das atribuições dos setores 
deste IFBA (Tabela 5); Registro de saída de Açúcar 

em detrimento 

Reitoria 

Constatação 09/ Recomendação 02: Que se promova o registro de saída dos 
materiais nos Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade, e de forma 
tempestiva, com vistas a propiciar controle e fidelidade das informações neles 
contidas. 

Reitoria 
Constatação 09/ Recomendação 03: Que se evite adquirir materiais, sobretudo 
gêneros alimentícios, em quantidades excessivas, a fim de evitar a sua eventual 
perda. 

Reitoria 

Constatação 09/ Recomendação 04: Que se crie mecanismo para a efetiva 
apuração do estoque mínimo e máximo dos bens alocados no Almoxarifado, de 
acordo com os itens 7.5 a 7.8 da IN SEDAP/PR nº. 205/1988, de forma a evitar 
aquisição de materiais em excesso, bem como interrupção no abastecimento p
escassez. 

47 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

rotinas/procedimentos referente às atividades intrínsecas do Almoxarifado, com 
o objetivo deestabelecer responsabilidades, salvaguardar os bens estocados, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que os servidores do DEPAT participem de 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT crie mecanismo para 
verificar, de forma periódica, a existência de materiais ociosos estocados no 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

canismo para 
verificar, de forma periódica, a existência de materiais vencidos e a vencer. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT, no momento do recebimento 
definitivo dos materiais, verifique a existência da data de validade dos produtos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se promova o registro de saída dos 
e Almoxarifado para Contabilidade, e de forma 

tempestiva, com vistas a propiciar controle e fidelidade das informações neles 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Que se evite adquirir materiais, sobretudo 
gêneros alimentícios, em quantidades excessivas, a fim de evitar a sua eventual 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

crie mecanismo para a efetiva 
apuração do estoque mínimo e máximo dos bens alocados no Almoxarifado, de 
acordo com os itens 7.5 a 7.8 da IN SEDAP/PR nº. 205/1988, de forma a evitar 
aquisição de materiais em excesso, bem como interrupção no abastecimento por 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

conforme se verifica na Tabela 5 acima disposta e na 
nota de rodapé 1 e 2; Aquisição excessiva de 
café,haja vista a utilização de 1.558 (mil, quinhentos 
e cinqüenta e oito) pacotes em 7 (sete) meses e a 
permanência de 4.442 (quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e dois) pacotes no Almoxarifado, conforme 
o disposto na Tabela 5 retro apresentada. 

158 2014.024.10.01 

Inexistência de sistema informatizado para uso no 
Almoxarifado, apesar da vultosa quantia investida 
em bens estocados e da consequente necessidade de 
controle do setor. 

159 2014.024.11.05 

O Almoxarifado encontra-se desorganizado e sem o 
devido aproveitamento do espaço físico disponível, 
comprometendo a integridade física dos materiais, a 
elaboração do inventário, a inspeção do local e a 
limpeza do ambiente, além de favorecer ao 
desperdício de tempo, energia e materiais. A 
desorganização do setor ocorre em decorrência 
do(a): Empilhamento desordenado e desalinhado dos 
materiais e sem obediência às setas indicativas das 
caixas (Figuras 8 a 11); Existência de vazamento 
comprometendo os materiais estocados (Figura 12); 
parede e entre eles e o piso(Figuras 13 a 16); 
Circulação obstruída devido à disposição e 
desorganização dos materiais (Figuras 17 e 18); 
Obstrução de materiais devido ao acondicionamento 
inapropriado (Figura 19). 

160 2014.024.14.01 
Falta de escada para que os servidores do setor 
possam manusear a parte superior das prateleiras 
sem risco à sua integridade física. 

161 2014.024.21.01 
Existência de coluna “Saldo Mês Anterior”, sendo 
que a elaboração do Inventário ocorre anualmente.

162 2014.024.25.01 

Inexistência do trabalho da comissão quando da 
elaboração do Inventário do Almoxarifado, tendo em 
vista que o Inventário/2013 foi uma mera cópia do 
“Relatório de Almoxarifado para Contabilidade 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

conforme se verifica na Tabela 5 acima disposta e na 

café,haja vista a utilização de 1.558 (mil, quinhentos 
es e a 

permanência de 4.442 (quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e dois) pacotes no Almoxarifado, conforme 

Inexistência de sistema informatizado para uso no 
Almoxarifado, apesar da vultosa quantia investida 
em bens estocados e da consequente necessidade de 

Reitoria 
Constatação 10/ Recomendação 01: Que o IFBA adquira programa 
informatizado de gestão para uso e controle do Almoxarifado. 

e sem o 
devido aproveitamento do espaço físico disponível, 
comprometendo a integridade física dos materiais, a 
elaboração do inventário, a inspeção do local e a 

do(a): Empilhamento desordenado e desalinhado dos 
materiais e sem obediência às setas indicativas das 
caixas (Figuras 8 a 11); Existência de vazamento 
comprometendo os materiais estocados (Figura 12); 

desorganização dos materiais (Figuras 17 e 18); 
Obstrução de materiais devido ao acondicionamento 

Reitoria 
Constatação 11/ Recomendação 05: Que o setor competente tome as 
providências necessárias para o fim do vazamento localizado no Almoxarifado.

prateleiras Reitoria 
Constatação 14/ Recomendação 01: Que o setor competente providencie escada 
de forma a facilitar o manuseio da parte superior das prateleiras, por parte dos 
servidores lotados no Almoxarifado. 

Existência de coluna “Saldo Mês Anterior”, sendo 
que a elaboração do Inventário ocorre anualmente. 

Reitoria 
Constatação 21/ Recomendação 01: Que utilize a expressão “Saldo Final do 
Exercício Anterior” (ou expressão equivalente) em detrimento a “Saldo Mês 
Anterior”. 

Inexistência do trabalho da comissão quando da 
elaboração do Inventário do Almoxarifado, tendo em 
vista que o Inventário/2013 foi uma mera cópia do 
“Relatório de Almoxarifado para Contabilidade – 

Reitoria 
Constatação 25/ Recomendação 01: Que se crie mecanismo para instruir futuros 
servidores, integrantes das comissões inventariantes, a proceder aos trabalhos 
inerentes à comissão no intuito de elaborar o respectivo inventário. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que o IFBA adquira programa 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

tente tome as 
providências necessárias para o fim do vazamento localizado no Almoxarifado. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o setor competente providencie escada 
de forma a facilitar o manuseio da parte superior das prateleiras, por parte dos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que utilize a expressão “Saldo Final do 
Exercício Anterior” (ou expressão equivalente) em detrimento a “Saldo Mês 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

e se crie mecanismo para instruir futuros 
servidores, integrantes das comissões inventariantes, a proceder aos trabalhos 

 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

163 2014.024.25.02 

Dezembro 2013”. 

164 2014.024.26.01 

Os Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade 
não traduzem a realidade do Almoxarifado em 
virtude da: Intempestividade do lançamento; 
Fragilidade do documento utilizado como fonte de 
informação para inserção dos dados no sistema de 
controle utilizado pelo DEPAT, tendo em vista: A 
inexistência de Fichas de Prateleiras de alguns itens 
(Tabela 2 anteriormente apresentada) e a falta de 
registro de saída de materiais na Ficha de 
Prateleira(Tabela 3anteriormente disposta). 

165 2014.024.27.01 

De acordo com a Tabela 14, acima disposta, em 
alguns itens foram constatadas diferenças 
significativas entre as quantidades registradas nas 
Fichas de Prateleira e a quantidade física existente 
no Almoxarifado. 166 2014.024.27.03 

167 2014.024.30.01 

Existência das seguintes desconformidades no 
preenchimento das Requisições de Materiais: 
CONSTATAÇÃO 30.1: Sem o quantitativo do 
material fornecido (Tabela 15); CONSTATAÇÃO 
30.2: Existência de “Requisição de Materiais” sem 
Assinatura e/ou carimbo do Solicitante (Tabela 16), 
sendo que foi informado pelo DEPAT que para 
desempenhar este papel, bastaria a comprovação de 
ser servidor por meio da aposição do carimbo; 
CONSTATAÇÃO 30.3: Existência de “Requisição 
de Materiais” sem Assinatura e/ou carimbo do 
Recebedor (Tabela 17); CONSTATAÇÃO 30.4: 
“Requisição de Materiais” com rasuras ou ilegíveis 
(Tabela 18); CONSTATAÇÃO 30.5: “Requisição de 

168 2014.024.30.02 

169 2014.024.30.03 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Reitoria 

Constatação 25/ Recomendação 02: Que se apurem as responsabilidades dos 
servidores integrantes, da Comissão de Inventário de Almoxarifado da Reitoria 
do IFBA do exercício 2013, pelo não desempenho das atribuições a eles 
instituídas. 

Os Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade 

utilizado como fonte de 
informação para inserção dos dados no sistema de 
controle utilizado pelo DEPAT, tendo em vista: A 
inexistência de Fichas de Prateleiras de alguns itens 
(Tabela 2 anteriormente apresentada) e a falta de 

Reitoria 
Constatação 26/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a atualizar as 
informações no sistema utilizado pelo Almoxarifado, de forma tempestiva e 
tomando como base documentos mais consistentes e eficazes. 

De acordo com a Tabela 14, acima disposta, em 

significativas entre as quantidades registradas nas 
quantidade física existente 

Reitoria 
Constatação 27/ Recomendação 01: Que passe a manter os instrumentos de 
registros de entradas e saídas atualizados, conforme dita o item 7.3.1, alínea “b” 
da IN SEDAP/PR nº. 205/1988. 

Reitoria 

Constatação 27/ Recomendação 03: Que passe a promover conciliações 
periódicas de forma a fazer com que as informações, contidas no sistema, sejam 
sincrônicas com as constantes nas Fichas de Prateleiras, e que estas sejam 
coincidentes com a quantidade física dos materiais existentes no estoque, 
conforme preceitua o item 7.3.1, alínea “c” da IN SEDAP/PR nº. 205/1988, infra 
transcrito. 

material fornecido (Tabela 15); CONSTATAÇÃO 
30.2: Existência de “Requisição de Materiais” sem 

tante (Tabela 16), 

desempenhar este papel, bastaria a comprovação de 

CONSTATAÇÃO 30.3: Existência de “Requisição 

r (Tabela 17); CONSTATAÇÃO 30.4: 
“Requisição de Materiais” com rasuras ou ilegíveis 
(Tabela 18); CONSTATAÇÃO 30.5: “Requisição de 

Reitoria 

Constatação 30/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite liberar as Requisições 
de Materiais quando:       - Estiverem com rasura;                   - O preenchimento 
estiver desuniforme (manual e eletronicamente) e,                          - 
não preenchidas não estiverem inutilizadas. 

Reitoria 

Constatação 30/ Recomendação 02: Que o DEPAT só libere os materiais após 
verificar o devido preenchimento das seguintes informações nas Requisições:                       
- Número da Requisição;                   - Nome e carimbo do solicitante;            
Data da solicitação e                      - Especificação completa dos materiais.

Reitoria 
Constatação 30/ Recomendação 03: Que o DEPAT preencha a quantidade 
fornecida e insira assinatura e aposição do carimbo nas Requisições antes da 
liberação dos materiais. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que se apurem as responsabilidades dos 
servidores integrantes, da Comissão de Inventário de Almoxarifado da Reitoria 
do IFBA do exercício 2013, pelo não desempenho das atribuições a eles 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT passe a atualizar as 
informações no sistema utilizado pelo Almoxarifado, de forma tempestiva e 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que passe a manter os instrumentos de 
registros de entradas e saídas atualizados, conforme dita o item 7.3.1, alínea “b” 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que passe a promover conciliações 
periódicas de forma a fazer com que as informações, contidas no sistema, sejam 

de Prateleiras, e que estas sejam 
coincidentes com a quantidade física dos materiais existentes no estoque, 
conforme preceitua o item 7.3.1, alínea “c” da IN SEDAP/PR nº. 205/1988, infra 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT evite liberar as Requisições 
O preenchimento 

 As linhas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT só libere os materiais após 
verificar o devido preenchimento das seguintes informações nas Requisições:                       

carimbo do solicitante;            - 
Especificação completa dos materiais. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

preencha a quantidade 
fornecida e insira assinatura e aposição do carimbo nas Requisições antes da 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

170 2014.024.30.04 

Materiais” sem data de Requisição e/ou de 
Recebimento (Tabela 19); CONSTATAÇÃO 30.6: 
“Requisição de Materiais” sem especificação 
adequada do(s) material(is) solicitado(s) (Tabela 20), 
tendo sido descrita de forma genérica; 
CONSTATAÇÃO 30.7: “Requisição de Materiais” 
sem assinatura e/ou carimbo do responsável pelo 
Almoxarifado (Tabela 21); CONSTATAÇÃO 30.8: 
“Requisição de Materiais” sem inutilização das 
linhas não preenchidas (Tabela 22); 
CONSTATAÇÃO 30.9: “Requisição de Materiais” 
sem uniformidade na forma do preenchimento 
quanto a grafia (Tabela 23); CONSTATAÇÃO 
30.10: “Requisição de Materiais” com “Data de 
Requisição” posterior à “Data de Recebimento” e 
com inconsistência na numeração, tendo em vista 
que a Solicitação de nº 19 foi feita posteriormente à 
de nº. 23 (Tabela 24). 

171 2014.024.31.01 

Existência de Requisições com reduzida 
credibilidade, tendo em vista que: O mesmo servidor 
desempenhou o papel de requisitante, de responsável 
pelo Almoxarifado e de recebedor do material; Não 
foram preenchidas, na Requisição, informações 
imprescindíveis ao controle de forma que permitisse 
averiguar a confiabilidade do documento, a exemplo 
do número e das datas da solicitação e do 
recebimento.  

172 2014.024.31.02 

173 2014.024.32.01 

Inobservância dos padrões mínimos de controle 
interno no momento da liberação de materiais 
devido à ausênciadaapresentação prévia da 
Requisição de Material. 

174 2014.024.33.01 

Existência das seguintes desconformidades no 
preenchimento das Requisições de Materiais 
provenientes da Copa da Reitoria do IFBA (Tabela 
26): Rasura; Sem numeração; Sem data de 
requisição; Sem data de recebimento; Sem 
especificação da quantidade fornecida; Sem 
assinatura do responsável pelo Almoxarifado; Sem o 
carimbo do responsável pelo Almoxarifado e Sem 
inutilização das linhas não preenchidas. 175 2014.024.33.02 
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Recebimento (Tabela 19); CONSTATAÇÃO 30.6: 

adequada do(s) material(is) solicitado(s) (Tabela 20), 

CONSTATAÇÃO 30.7: “Requisição de Materiais” 
sem assinatura e/ou carimbo do responsável pelo 
Almoxarifado (Tabela 21); CONSTATAÇÃO 30.8: 

CONSTATAÇÃO 30.9: “Requisição de Materiais” 

30.10: “Requisição de Materiais” com “Data de 
à “Data de Recebimento” e 

com inconsistência na numeração, tendo em vista 
que a Solicitação de nº 19 foi feita posteriormente à 

Reitoria 
Constatação 30/ Recomendação 04: Que, durante a entrega dos materiais, o 
DEPAT exija do servidor responsável pelo recebimento a assinatura, a aposição 
do carimbo e o preenchimento da data na Requisição. 

credibilidade, tendo em vista que: O mesmo servidor 
desempenhou o papel de requisitante, de responsável 
pelo Almoxarifado e de recebedor do material; Não 
foram preenchidas, na Requisição, informações 

o controle de forma que permitisse 
averiguar a confiabilidade do documento, a exemplo 

Reitoria 
Constatação 31/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a preencher 
devidamente os campos das Requisições de Materiais de forma a não 
comprometer a credibilidade do referido documento. 

Reitoria 
Constatação 31/ Recomendação 02: Que o DEPAT passe a observar o Princípio 
da Segregação de Funções quando desempenhar o papel de solicitante de 
materiais do Almoxarifado. 

Inobservância dos padrões mínimos de controle 

Reitoria 
Constatação 32/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a exigir a apresentação 
da Requisição de Materiais devidamente preenchida antes de proceder à 
liberação dos bens solicitados. 

provenientes da Copa da Reitoria do IFBA (Tabela 

assinatura do responsável pelo Almoxarifado; Sem o 
carimbo do responsável pelo Almoxarifado e Sem 

Reitoria 

Constatação 33/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite liberar as Requisições 
de Materiais quando:       - Estiverem com rasura;                                                                 
- As linhas não preenchidas não estiverem inutilizadas;                                             
- Estiverem sem o número da requisição;                                                                   
- Estiverem sem nome e carimbo do solicitante;                                
- Estiverem sem a data de solicitação;                                                                             
- Estiverem sem a devida especificação do material solicitado. 

Reitoria 
Constatação 33/ Recomendação 02: Que o DEPAT preencha a quantidade 
fornecida e insira a assinatura e a aposição do carimbo nas Requisições antes da 
liberação dos materiais. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

a entrega dos materiais, o 
DEPAT exija do servidor responsável pelo recebimento a assinatura, a aposição 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT passe a preencher 
ateriais de forma a não 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT passe a observar o Princípio 
Funções quando desempenhar o papel de solicitante de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT passe a exigir a apresentação 
da Requisição de Materiais devidamente preenchida antes de proceder à 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

o DEPAT evite liberar as Requisições 
                                                 

                               
                                         

Estiverem sem nome e carimbo do solicitante;                                                                 
                                                 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT preencha a quantidade 
fornecida e insira a assinatura e a aposição do carimbo nas Requisições antes da 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

176 2014.024.33.03 

177 2014.024.38.01 

Ao ser solicitado à PROAP o envio das cópias das 
requisições que comprovassem a saída, em 
janeiro/2014, de 33 (trinta e três) Bobinas de Fax, 
conforme apresentado no “Relatório Almoxarifado 
Janeiro 2014”, foram encaminhadas a esta AUDIN 
as Requisições constantes na Tabela 33. 
CONSTATAÇÃO 38.1: Apesar do registro de saída 
se referir a Janeiro/2014, apenas a requisição do 
próprio DEPAT corresponde a esse período. As 
demais se encontram sem data ou refere-se a período 
posterior ao solicitado. CONSTATAÇÃO 38.1: 
Apesar do registro de saída se referir a Janeiro/2014, 
apenas a requisição do próprio DEPAT corresponde 
a esse período. As demais se encontram sem data ou 
refere-se a período posterior ao solicitado. 
CONSTATAÇÃO 38.2: Foram constatadas 
fragilidades nos documentos comprobatórios da 
saída das 33 (trinta e três) Bobinas de Fax, tendo em 
vista a ausência de informações imprescindíveis para 
averiguação da autenticidade das Requisições de 
Materiais. CONSATAÇÃO 38.3: Solicitação de 3 
(três) Bobinas de Fax feita pelo DEPAT, por meio 
de documento frágil e em desrespeito ao Princípio da 
Segregação de Funções como demonstrado na 
Tabela 33 acima, sendo que, de acordo com as 
informações dos funcionários do próprio setor, o fax 
que se encontra no local está em desuso há alguns 
anos e, conforme a PRPGI, no âmbito da Reitoria 
deste IFBA não se utiliza fax convencional desde 
2010. 

178 2014.024.39.01 

Apesar de o DEPAT comunicar que inexiste 
Almoxarifado Auxiliar no âmbito da Reitoria deste 
Instituto, foi comunicado verbalmente pelo setor, 
quando da auditoria in loco, que as supracitadas 
capas foram entregues à Reprografia, ao tempo em 
que não foi apresentada a esta AUDIN a Ficha de 
Prateleira nem outro documento que contivesse o 
registro de saída das referidas capas para 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Reitoria 
Constatação 33/ Recomendação 03: Que, no momento da entrega dos materiais, 
o DEPAT exija do servidor responsável pelo recebimento a assinatura, a 
aposição do carimbo e o preenchimento da data na Requisição. 

Ao ser solicitado à PROAP o envio das cópias das 

janeiro/2014, de 33 (trinta e três) Bobinas de Fax, 
conforme apresentado no “Relatório Almoxarifado – 
Janeiro 2014”, foram encaminhadas a esta AUDIN 

CONSTATAÇÃO 38.1: Apesar do registro de saída 
se referir a Janeiro/2014, apenas a requisição do 
próprio DEPAT corresponde a esse período. As 

se a período 
posterior ao solicitado. CONSTATAÇÃO 38.1: 
Apesar do registro de saída se referir a Janeiro/2014, 
apenas a requisição do próprio DEPAT corresponde 
a esse período. As demais se encontram sem data ou 

fragilidades nos documentos comprobatórios da 
saída das 33 (trinta e três) Bobinas de Fax, tendo em 
vista a ausência de informações imprescindíveis para 
averiguação da autenticidade das Requisições de 

s. CONSATAÇÃO 38.3: Solicitação de 3 
(três) Bobinas de Fax feita pelo DEPAT, por meio 
de documento frágil e em desrespeito ao Princípio da 

o próprio setor, o fax 
que se encontra no local está em desuso há alguns 
anos e, conforme a PRPGI, no âmbito da Reitoria 
deste IFBA não se utiliza fax convencional desde 

Reitoria 
Constatação 38/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite entregar materiais 
enquanto as requisições não contenham informações imprescindíveis para 
efetivo controle interno de forma a garantir a credibilidade do documento.

Almoxarifado Auxiliar no âmbito da Reitoria deste 
Instituto, foi comunicado verbalmente pelo setor, 
quando da auditoria in loco, que as supracitadas 
capas foram entregues à Reprografia, ao tempo em 

entada a esta AUDIN a Ficha de 
Prateleira nem outro documento que contivesse o 

Reitoria 
Constatação 39/ Recomendação 01: Que o DEPAT apenas promova a saída das 
Capas de Encadernação ou de qualquer outro material após o devido registro e 
conforme a necessidade do setor solicitante. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que, no momento da entrega dos materiais, 
o DEPAT exija do servidor responsável pelo recebimento a assinatura, a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT evite entregar materiais 
nquanto as requisições não contenham informações imprescindíveis para 

efetivo controle interno de forma a garantir a credibilidade do documento. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o DEPAT apenas promova a saída das 
tro material após o devido registro e 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

encadernação. 

179 2015.001.01.2 
Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno. 

180 2015.001.01.3 
Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno. 

181 2015.001.01.5 
Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno. 

182 2015.001.01.6 
Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno. 

183 2015.001.01.7 
Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno. 

184 2015.001.05.1 Pagamento indevido de cargos/funções gratificadas

185 2015.001.06.1 
Foram observadas inconsistências na forma de 
cálculo dos pagamentos de funções no mês do ato de 
concessão/dispensa 

186 2015.001.06.4 
Foram observadas inconsistências na forma de 
cálculo dos pagamentos de funções no mês do ato de 
concessão/dispensa 

187 2015.005.01.1.3 
 

188 2015.005.03.3.1 

Não foram localizados, no SIAFI, os valores 
referentes aos imóveis do Campus Porto Seguro 
(RIP: 3807.00050.500-0)e Salinas das Margaridas 
(RIP: 3847.00001.500-1). 

189 2015.005.04.4.1 
:O imóvel da Reitoria não consta no Inventário de 
Bens Imóveis realizado em 31/12/2014. 

190 2015.007.1.1.1 
Atualmente a Tecnologia da Informação (TI) é um 
setor crítico em qualquer instituição, deixando de ser 
um mero provedor de tecnologia e de serviço, 
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Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação 2: que se elaborem manuais de rotinas/ 
procedimentos com vista a melhoria da eficiência administrativa e mitigação dos 
riscos; 

atendimento, em sua completude, aos 
Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação 3: que se proceda ao mapeamento dos 
processos do Departamento, atentando-se para a necessidade de geri
maneira contínua. 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação 5: que se proceda à formalização e publicação  
das regras internas necessárias ao funcionamento do setor; 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação 6: Que se proceda ao acompanhamento e 
revisão dos atos e fatos financeiros e operacionais da atividade de retribuição de 
cargos comissionados e funções gratificadas, com vista a eficiência 
administrativa e a minimização dos erros. 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação 7: Que se elabore Estudo com vistas a estimar o 
quantitativo, a composição, o perfil e os parâmetros de lotação da Diretoria com 
o objetivo de adequar a força de trabalho das Coordenações.  

Pagamento indevido de cargos/funções gratificadas Reitoria 
Constatação 05 / Recomendação 1:que os servidores sejam instruídos, pela 
DEAP, a proceder ao pagamento de cargo/função, tão somente, enquanto ocorrer 
o efetivo exercício. 

cálculo dos pagamentos de funções no mês do ato de Reitoria 
Constatação 06 / Recomendação Final 1: que se regularize o ato de  pagamento 
das retribuições de cargos e funções, conforme o disposto no Memorando nº 
064/2015/DEAP/DGP. 

cálculo dos pagamentos de funções no mês do ato de Reitoria 
Constatação 06 / Recomendação 4: que se busque junto aos órgãos competentes 
a possibilidade do desenvolvimento de ferramentas para o cálculo proporcional 
no SIAPE, como forma de minimizar os riscos e aprimorar o controle interno.

Reitoria 
Constatação 01 / Recomendação 1.3 :Que se elabore um Manual de 
Procedimentos relativo às atividades rotineiras de gestão dos bens imóveis.

Não foram localizados, no SIAFI, os valores 
referentes aos imóveis do Campus Porto Seguro 

0)e Salinas das Margaridas 
Reitoria 

Constatação 03 / Recomendação 3.1 :Proceder ao registro contábil,no SIAFI, dos 
valores referentes aos imóveis do Campus Porto Seguro (RIP: 3807.00050.500
0)e Salinas das Margaridas (RIP: 3847.00001.500-1). 

:O imóvel da Reitoria não consta no Inventário de 
Reitoria 

Constatação 04 / Recomendação 4.1 : Incluir, no inventário,o imóvel de RIP 
3849.00871.500-9 no qual funciona a Reitoria do IFBA. 

Atualmente a Tecnologia da Informação (TI) é um 
setor crítico em qualquer instituição, deixando de ser Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 1.1: Que a DGTI informe a esta Unidade de 
Auditoria Interna quando da devida implementação da metodologia SCRUM, 
bem como sua correspondente efetividade. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: que se elaborem manuais de rotinas/ 
procedimentos com vista a melhoria da eficiência administrativa e mitigação dos 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se proceda ao mapeamento dos 
se para a necessidade de geri-los, de 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se proceda à formalização e publicação  
Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

acompanhamento e 
revisão dos atos e fatos financeiros e operacionais da atividade de retribuição de 
cargos comissionados e funções gratificadas, com vista a eficiência 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: Que se elabore Estudo com vistas a estimar o 
quantitativo, a composição, o perfil e os parâmetros de lotação da Diretoria com 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

:que os servidores sejam instruídos, pela 
DEAP, a proceder ao pagamento de cargo/função, tão somente, enquanto ocorrer 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

que se regularize o ato de  pagamento 
das retribuições de cargos e funções, conforme o disposto no Memorando nº 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se busque junto aos órgãos competentes 
a possibilidade do desenvolvimento de ferramentas para o cálculo proporcional 

minimizar os riscos e aprimorar o controle interno. 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

:Que se elabore um Manual de 
de gestão dos bens imóveis. 

Rejane Rocha 
Gonçalves  

Para providência 
do Gestor 

:Proceder ao registro contábil,no SIAFI, dos 
valores referentes aos imóveis do Campus Porto Seguro (RIP: 3807.00050.500-

Rejane Rocha 
Gonçalves  

Para providência 
do Gestor 

: Incluir, no inventário,o imóvel de RIP Rejane Rocha 
Gonçalves  

Para providência 
do Gestor 

: Que a DGTI informe a esta Unidade de 
ntação da metodologia SCRUM, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

191 2015.007.1.1.2 

passando a ser um parceiro estratégico da 
organização em que está inserida, tendo em vista a 
indispensabilidade de alinhar seus serviços às 
necessidades e aos objetivos institucionais, no 
intuito de reduzir o custo e elevar a eficiência, 
eficácia, economicidade e efetividade 
organizacional. Nessa conjuntura, faz-se necessário 
que a Diretoria de Gestão da Tecnologia da 
Informação (DGTI) acompanhe as necessidades dos 
setores estratégicos da Reitoria deste IFBA, a fim de 
contemplar as demandas, estabelecer eventuais 
prioridades, bem como prover o Instituto das 
seguranças concernentes ao controle de operação dos 
sistemas. No entanto, apesar do novo cenário em que 
a TI está inserida, foi constatada a falta de 
entrosamento entre DGTI e as PróReitorias deste 
IFBA, tendo em vista que aquela demonstrou não 
possuir mecanismos de controle necessários para 
acompanhar as demandas e necessidades destas. 

192 2015.007.2.2.1 

Foi constatado que a DGTI não possui o controle 
dos sistemas de informação utilizados, no âmbito da 
Reitoria deste IFBA, sendo que tal sistemática se faz 
necessária, tendo em vista que a utilização de 
serviços informatizados exige acompanhamento e 
nível de segurança adequado com o objetivo de 
proteger os recursos computacionais, sobretudo os 
ativos de informação. Vale ressalvar que um dos 
objetivos da supramencionada sistemática é o 
controle centralizado do acesso lógico com o fim de 
evitar acessos indevidos, vazamento de informações, 
bem como inserção, exclusão e alteração de 
informações sem autorização adequada. 

193 2015.007.4.4.1 

A DGTI informou que este IFBA possuía “Normas 
de Segurança da Informação e Comunicação”, bem 
como “Procedimentos de Segurança da Informação”, 
entretanto, apenas enviou a esta AUDIN cópias da 
Política de Segurança da Informação, em detrimento 
dos mencionados documentos.  
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organização em que está inserida, tendo em vista a 

se necessário 

Informação (DGTI) acompanhe as necessidades dos 
setores estratégicos da Reitoria deste IFBA, a fim de 

seguranças concernentes ao controle de operação dos 
sistemas. No entanto, apesar do novo cenário em que 

entrosamento entre DGTI e as PróReitorias deste 
tendo em vista que aquela demonstrou não 

possuir mecanismos de controle necessários para 
acompanhar as demandas e necessidades destas.  

Reitoria 
Constatação 1/Recomendação 1.2: Que a DGTI crie mecanismo de controle que 
possibilite acompanhar as solicitações de programas, bem como os respectivos 
setores solicitantes. 

Foi constatado que a DGTI não possui o controle 
dos sistemas de informação utilizados, no âmbito da 

deste IFBA, sendo que tal sistemática se faz 

serviços informatizados exige acompanhamento e 
nível de segurança adequado com o objetivo de 
proteger os recursos computacionais, sobretudo os 

Vale ressalvar que um dos 

controle centralizado do acesso lógico com o fim de 
evitar acessos indevidos, vazamento de informações, 

Reitoria 

Constatação 2 /Recomendação 2.1: Que a DGTI estabeleça meios que assegurem 
o conhecimento da existência dos sistemas informatizados utilizados, no âmbito 
da Reitoria deste Instituto, inclusive os legados deixadospela antiga gestão, haja 
vista a imprescindibilidade de acompanhamento das ações com o fito de zelar 
pela segurança das informações e objetivos institucionais, bem como pela 
qualidade dos serviços de tecnologia da informação. 

A DGTI informou que este IFBA possuía “Normas 
de Segurança da Informação e Comunicação”, bem 
como “Procedimentos de Segurança da Informação”, 
entretanto, apenas enviou a esta AUDIN cópias da 
Política de Segurança da Informação, em detrimento 

Reitoria 

Constatação 4 /Recomendação 4.1: Que a DGTI crie as “Normas de Segurança 
da Informação e Comunicação” e os “Procedimentos de Segurança da 
Informação”, conforme determinado na Resolução/CONSUP nº. 09/2013, a fim 
de estabelecer as obrigações e definir os procedimentos e as regras operacionais 
determinados pela Política de Segurança da Informação deste IFBA.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que a DGTI crie mecanismo de controle que 
solicitações de programas, bem como os respectivos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que a DGTI estabeleça meios que assegurem 
o conhecimento da existência dos sistemas informatizados utilizados, no âmbito 
da Reitoria deste Instituto, inclusive os legados deixadospela antiga gestão, haja 

mprescindibilidade de acompanhamento das ações com o fito de zelar 
pela segurança das informações e objetivos institucionais, bem como pela 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que a DGTI crie as “Normas de Segurança 
da Informação e Comunicação” e os “Procedimentos de Segurança da 
Informação”, conforme determinado na Resolução/CONSUP nº. 09/2013, a fim 

igações e definir os procedimentos e as regras operacionais 
determinados pela Política de Segurança da Informação deste IFBA. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

194 2015.007.5.5.1 

Inexistência dos seguintes documentos normativos: 
Plano de Tratamento dos Riscos de Segurança da 
Informação; Programa de Gestão da Continuidade de 
Negócios (composto pelos seguintes planos: o  Plano 
de Gerenciamento de Incidentes, o  Plano de 
Continuidade de Negócios e o  Plano de 
Recuperação de Negócios) e Normas e controle de 
acesso. 

195 2015.007.5.5.2 

196 2015.007.5.5.3 

197 2015.007.6.6.1 

Ausência de equipamentos de detecção e prevenção 
de incêndios e insuficiência de equipamentos de 
combate a incêndio, não obstante as perdas 
patrimoniais e os potenciais prejuízos quanto à 
operacionalidade e continuidade dos serviços 
institucionais em caso de eventual sinistro, bem 
como o iminente risco à vida e a contaminação do 
meio ambiente. 

198 2015.008.06.6.1 
Notas fiscais desacompanhadas dos comprovantes 
de pagamentos eletrônicos. (Processo SF 
23.283.421.2014-DV) 

199 2015.008.09.9.1 

Ausência deFormulário de Solicitação de Compra ou 
Serviço, Através de SF, a fim de registrar aconsulta 
ao almoxarifado. (Processo SF 23.283.421.2014
DV) 
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Inexistência dos seguintes documentos normativos: 
Tratamento dos Riscos de Segurança da 

Informação; Programa de Gestão da Continuidade de 
Negócios (composto pelos seguintes planos: o  Plano 

s e controle de 

Reitoria 

Constatação 5 / Recomendação 5.1: Que se crie e divulgue o “Plano de 
Tratamento dos Riscos de Segurança da Informação”, em observância às 
Resoluções/CONSUP nº. 08 e 09/2013 e à Norma Complementar nº. 
04/IN01/DSIC/GSI/PR, a fim de identificar as necessidades da organização em 
relação aos requisitos de segurança da informação e comunicações. 

Reitoria 

Constatação 05/Recomendação 5.2: Que a DGTI crie e divulgue o “Programa de 
Gestão da Continuidade de Negócios” (composto pelo “Plano de Gerenciamento 
de Incidentes”, “Plano de Continuidade de Negócios” e “Plano de Recuperação 
de Negócios”), conforme estabelecido na Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e na 
Norma Complementar nº. 06/IN01/DSIC/GSI/PR, com o desígnio de minimizar 
os impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas 
sobre as atividades deste Instituto. 

Reitoria 

Constatação 05/Recomendação 5.3: Que a DGTI crie e divulgue as “Normas e 
Controle de Acesso”, conforme os ditames da Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e 
da Norma Complementar nº. 07/IN01/DSIC/GSI/PR, no intuito de sistematizar o 
controle e a concessão de acesso, a fim de evitar a quebra de segurança da 
informação e comunicação. 

Ausência de equipamentos de detecção e prevenção 
de incêndios e insuficiência de equipamentos de 

institucionais em caso de eventual sinistro, bem 
como o iminente risco à vida e a contaminação do 

Reitoria 
Constatação 6/Recomendação 6.1: Que se avalie a possibilidade de implantar, no 
âmbito da Reitoria deste IFBA, sistema automático de detecção e/ou combate a 
incêndio. 

desacompanhadas dos comprovantes 
Simões Filho 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: quando da utilização de novos recursos, 
por meio do CPGF, que o Suprido faça constar, em suas prestações de contas,
todos os comprovantes das transações realizadas com o cartão, pois a ausência 
desses documentos prejudica a transparência do processo aquisitivo, além de 
dificultar a conferência dos valores efetivamente utilizados.  

Ausência deFormulário de Solicitação de Compra ou 
Serviço, Através de SF, a fim de registrar aconsulta 
ao almoxarifado. (Processo SF 23.283.421.2014-

Simões Filho 
Constatação 09 / Recomendação 9.1: quando da abertura de um novo processo 
de Suprimento de Fundos, que o Agente Suprido solicite ao almoxarifado uma 
declaração prévia sobre a inexistência em estoque do material a ser adquirido.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que se crie e divulgue o “Plano de 
Tratamento dos Riscos de Segurança da Informação”, em observância às 
Resoluções/CONSUP nº. 08 e 09/2013 e à Norma Complementar nº. 

fim de identificar as necessidades da organização em 
 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

divulgue o “Programa de 
Gestão da Continuidade de Negócios” (composto pelo “Plano de Gerenciamento 
de Incidentes”, “Plano de Continuidade de Negócios” e “Plano de Recuperação 
de Negócios”), conforme estabelecido na Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e na 

omplementar nº. 06/IN01/DSIC/GSI/PR, com o desígnio de minimizar 
os impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que a DGTI crie e divulgue as “Normas e 
Controle de Acesso”, conforme os ditames da Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e 
da Norma Complementar nº. 07/IN01/DSIC/GSI/PR, no intuito de sistematizar o 

de acesso, a fim de evitar a quebra de segurança da 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que se avalie a possibilidade de implantar, no 
âmbito da Reitoria deste IFBA, sistema automático de detecção e/ou combate a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: quando da utilização de novos recursos, 
por meio do CPGF, que o Suprido faça constar, em suas prestações de contas, 
todos os comprovantes das transações realizadas com o cartão, pois a ausência 
desses documentos prejudica a transparência do processo aquisitivo, além de 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

de um novo processo 
de Suprimento de Fundos, que o Agente Suprido solicite ao almoxarifado uma 
declaração prévia sobre a inexistência em estoque do material a ser adquirido. 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

200 2015.009.1.1.1 

Considerando que: O desenvolvimento sustentável é 
um tema que vem ganhando destaque na agenda 
política da Administração ao longo dos últimos anos, 
haja vista a indispensabilidade de suprir as 
necessidades da atual geração sem comprometer as 
gerações futuras; As licitações públicas devem ser 
orientadas a implementar políticas públicas que 
induzam a um padrão de consumo e produção que 
atendam ao interesse público de forma sustentável; 
Nas aquisições de produtos, as prerrogativas 
concernentes ao impacto ambiental também devem 
ser consideradas na apuração da contratação mais 
vantajosa, haja vista a economia apresentada em 
longo prazo; Não foi utilizado nenhum critério de 
sustentabilidade na descrição dos materiais a serem 
adquiridos (Anexo I do Edital); No instrumento 
convocatório em análise, a única menção referente 
aos critérios de sustentabilidade ambiental provêm 
do item 8, Anexo I (Dos critérios de sustentabilidade 
ambiental); Não consta no Item 8 (oito), Anexo I, do 
Edital SRP nº. 03/2014, sob o título “Dos critérios de
sustentabilidade ambiental”, a exigência dos critérios 
estabelecidos, apenas a possibilidade de exigir. 
Constatou-se que os critérios ambientais para 
aquisição dos bens, constantes no instrumento 
convocatório em análise, não foram suficientes para 
a devida promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável, conforme determinado em múltiplos 
dispositivos legais, bem como na Constituição 
Federal do Brasil de 1988. 

201 2015.009.1.1.2 

202 2015.009.2.2.1 

A ata de registro de preços, na qualidade de 
précontrato unilateral, deve conter todos os 
elementos essenciais do futuro contrato, aplicando
se subsidiariamente o disposto no artigo 462 do 
Código Civil. Entretanto, foi verificado que os 
critérios de sustentabilidade ambiental, dispostos no 
item 8, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico SRP 
nº. 03/2014, não constam nas atas resultantes do 
referido Pregão. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Considerando que: O desenvolvimento sustentável é 
um tema que vem ganhando destaque na agenda 
política da Administração ao longo dos últimos anos, 

necessidades da atual geração sem comprometer as 
s; As licitações públicas devem ser 

orientadas a implementar políticas públicas que 
induzam a um padrão de consumo e produção que 
atendam ao interesse público de forma sustentável; 

tal também devem 
ser consideradas na apuração da contratação mais 
vantajosa, haja vista a economia apresentada em 
longo prazo; Não foi utilizado nenhum critério de 
sustentabilidade na descrição dos materiais a serem 

umento 
convocatório em análise, a única menção referente 
aos critérios de sustentabilidade ambiental provêm 
do item 8, Anexo I (Dos critérios de sustentabilidade 
ambiental); Não consta no Item 8 (oito), Anexo I, do 

critérios de 
sustentabilidade ambiental”, a exigência dos critérios 

para 
a devida promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável, conforme determinado em múltiplos 

Reitoria 

Constatação 1 / Recomendação 1.1: Que se passe a adotar critérios de 
sustentabilidade ambiental nos instrumentos convocatórios de aquisição de bens 
relacionados à Tecnologia da Informação, a exemplo dos abaixo listados, de 
forma a promover o consumo por meio de atributos ecologicamente adequados.

Reitoria 

Constatação 1 /Recomendação 1.2: Que se instruam os seus servidores a 
inserirem nos editais de licitação, referentes à aquisição de bens relacionados à 
Tecnologia da Informação, as formas de apresentação, por parte das empresas 
contratadas, das exigências ambientais descritas no referido instrumento 
convocatório. 

elementos essenciais do futuro contrato, aplicando-
se subsidiariamente o disposto no artigo 462 do 

critérios de sustentabilidade ambiental, dispostos no 
etrônico SRP 

nº. 03/2014, não constam nas atas resultantes do 

Reitoria 

Constatação 2 /Recomendação 2.1: Que se instruam os seus servidores a 
inserirem nas Atas de Registros de Preços, bem como nos instrumentos 
contratuais, as eventuais cláusulas concernentes aos critérios ambientais 
estabelecidos nos editais licitatórios. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que se passe a adotar critérios de 
tabilidade ambiental nos instrumentos convocatórios de aquisição de bens 

relacionados à Tecnologia da Informação, a exemplo dos abaixo listados, de 
forma a promover o consumo por meio de atributos ecologicamente adequados. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que se instruam os seus servidores a 
inserirem nos editais de licitação, referentes à aquisição de bens relacionados à 

por parte das empresas 
contratadas, das exigências ambientais descritas no referido instrumento 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que se instruam os seus servidores a 
inserirem nas Atas de Registros de Preços, bem como nos instrumentos 

usulas concernentes aos critérios ambientais 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

203 2015.010.3.3.1 

Licitações tendenciosas, com descrição dos objetos 
contendo minúcias desnecessárias de forma a induzir 
a aquisição de equipamentos/marcas pré-
determinadas, sob a falsa aparência de convocação 
igualitária, frustrando o caráter competitivo do 
certame e atentando contra os princípios 
fundamentais da licitação, em especial ao da 
isonomia e da ampla competição.  

204 2015.012.01.1.2 
Atendimento incompleto aos princípios do controle 
interno 

205 2015.012.01.1.3 
Atendimento incompleto aos princípios do controle 
interno 

206 2015.012.01.1.4 
Atendimento incompleto aos princípios do controle 
interno 

207 2015.012.05.5.1 
Ausência de atendimento aos procedimentos de 
permuta 

208 2015.012.05.5.2 
Ausência de atendimento aos procedimentos de 
permuta 

209 2015.012.08.8.1 
Publicação do ato de remoção em desconformidade 
com a modalidade 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Licitações tendenciosas, com descrição dos objetos 
contendo minúcias desnecessárias de forma a induzir 

determinadas, sob a falsa aparência de convocação 
Salvador 

Constatação 3 / Recomendação 3.1 : Que o setor competente do Campus 
Salvador instrua as comissões de licitação e de pregão a evitarem descriçõe
irrelevantes e desnecessariamente minuciosas dos objetos licitados, que apenas 
restringem a competição do certame. 

Atendimento incompleto aos princípios do controle 
Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação Final 1.2: que a DGP elabore manuais de 
rotinas/ procedimentos com vista à melhoria da eficiência administrativa e 
mitigação dos riscos;  

Atendimento incompleto aos princípios do controle 
Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação Final 1.3: que se proceda ao mapeamento dos 
processos do  Departamento, particularmente, nas coordenações COMOP e 
COTEMP, atentando-se para a necessidade de geri-los, de maneira contínua.

Atendimento incompleto aos princípios do controle 
Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação Final 1.4:que a DGP promova à formalização e 
publicação das regras internas necessárias ao funcionamento do setor;

Ausência de atendimento aos procedimentos de 
Reitoria 

Constatação 05 / Recomendação Final 5.1:que a DGP adote as medidas 
necessárias para o atendimento aos procedimentos de permuta, especialmente, a 
publicação dos requerimentos dos interessados no site institucional em 
cumprimento ao disposto no Regulamento de Remoção. 

Ausência de atendimento aos procedimentos de 
Reitoria 

Constatação 05 / Recomendação Final 5.2:considerando o inciso XIV, art. 176 
do Regimento Geral do IFBA, que a DGP, junto com os órgãos 
(DEMP e COMOP), promovam as medidas necessárias para mapeamento dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores a fim de identificar os 
possíveis perfis profissionais para o atendimento das necessidades 
organizacionais. 

Publicação do ato de remoção em desconformidade 
Reitoria 

Constatação 08 / Recomendação Final 8.1:que a DGP, junto com os órgãos 
responsáveis (DEMP e COMOP), implementem as medidas para o 
acompanhamento e revisão dos atos de remoção a fim de reduzir os erros, bem 
como corrigi-los tempestivamente. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Que o setor competente do Campus 
Salvador instrua as comissões de licitação e de pregão a evitarem descrições 
irrelevantes e desnecessariamente minuciosas dos objetos licitados, que apenas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: que a DGP elabore manuais de 
rotinas/ procedimentos com vista à melhoria da eficiência administrativa e 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se proceda ao mapeamento dos 
processos do  Departamento, particularmente, nas coordenações COMOP e 

los, de maneira contínua. 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

:que a DGP promova à formalização e 
publicação das regras internas necessárias ao funcionamento do setor; 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

a DGP adote as medidas 
necessárias para o atendimento aos procedimentos de permuta, especialmente, a 
publicação dos requerimentos dos interessados no site institucional em 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

:considerando o inciso XIV, art. 176 
do Regimento Geral do IFBA, que a DGP, junto com os órgãos responsáveis 
(DEMP e COMOP), promovam as medidas necessárias para mapeamento dos 
conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores a fim de identificar os 
possíveis perfis profissionais para o atendimento das necessidades 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

:que a DGP, junto com os órgãos 
medidas para o 

acompanhamento e revisão dos atos de remoção a fim de reduzir os erros, bem 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

210 2015.013.01.1.1 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno, conforme o disposto 
no Capítulo VII, seção VIII da IN 01/2001 da 
Secretaria Federal de Controle - SFC. 

211 2015.014.1.1.1 

No que refere ao componente de controle interno 
“Ambiente de Controle”, foi realizada análise nos 
normativos e organograma, a qual constatou que: O 
Instituto possui Estatuto e Regimento Interno 
capazes de fornecer estrutura organizacional e 
delegação de autoridade e responsabilidade 
adequadas para um bom funcionamento do controle 
interno (CI) no Setor de Compras, no entanto, 
verificou-se que inexiste na retrocitada estrutura, 
unidade capaz de implementar, disseminar e 
fomentar o CI nos setores da instituição; Inexiste 
normativo institucional que induza os setores a 
formalizarem mecanismos de controle interno, tais 
como Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas de 
Processo, Fluxograma, dentre outros. No que 
concerne às “Atividades de Controle” foram 
constatadas as seguintes impropriedades:  
Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo 
de Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas de 
Processo e Fluxograma, que possam orientar o 
processo de aquisição-contratação; Em que pese a 
utilização do check-list como mecanismo de 
controle, constatou-se falta de conhecimento acerca 
das disposições nele contidas, tendo em vista o seu 
preenchimento equivocado. Desconhecimento dos 
normativos que devem ser observados nas 
aquisições/contratações diretas; Desconhecimento 
acerca das diferentes formas de controle e das 
respectivas aplicabilidades no setor. Em se tratando 
do componente “Informação e Comunicação”, 
constatou-se a ausência de comunicação referente 
aos procedimentos internos, relacionados aos 

212 2015.014.1.1.2 

213 2015.014.1.1.3 

214 2015.014.1.1.4 

215 2015.014.1.1.5 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno, conforme o disposto 

Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que o Departamento Financeiro, no que 
tange à consecução de suas atividades, implante medidas com vistas à elaboração 
de normas ou manuais que padronizem os principais procedimentos, estabeleça 
rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 
atividades, bem como os divulguem no intuito de proporcionar e co
informações necessárias sobre as atribuições e responsabilidades dos 
setores/cargos envolvidos no processo. 

No que refere ao componente de controle interno 
“Ambiente de Controle”, foi realizada análise nos 
normativos e organograma, a qual constatou que: O 

adequadas para um bom funcionamento do controle 

se que inexiste na retrocitada estrutura, 

o; Inexiste 

formalizarem mecanismos de controle interno, tais 
como Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas de 

Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo 
de Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas de 

contratação; Em que pese a 

se falta de conhecimento acerca 
das disposições nele contidas, tendo em vista o seu 
preenchimento equivocado. Desconhecimento dos 

aquisições/contratações diretas; Desconhecimento 

respectivas aplicabilidades no setor. Em se tratando 

se a ausência de comunicação referente 

Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 1.1 : Que a PROAP estabeleça mecanismo de 
controle relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar à 
eficácia nas aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra 
perda, mau uso e dano. 

Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 1.2  : Que promova capacitação dos servidores 
lotados no Setor de Compras, acerca dos normativos que se referem aos 
processos de contratação, com intuito de aprimorar a compreensão dos 
dispositivos legais. 

Reitoria 
Constatação 1/Recomendação 1.3 : Que se crie banco de normativos 
relacionados ao processo de contratação, a fim de facilitar e orientar a atuação 
dos servidores. 

Reitoria 
Constatação 1/Recomendação 1.4 : Que a PROAP oriente o Setor de Compras 
sobre os tipos, princípios e importância do Controle Interno, como também a 
indispensabilidade da sua aplicação no setor. 

Reitoria 
Constatação 1/Recomendação 1.5 : Que o Setor de Compras formalize e 
publique as regras e as informações necessárias para a formalização e os trâmites 
relacionados aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

que o Departamento Financeiro, no que 
implante medidas com vistas à elaboração 

de normas ou manuais que padronizem os principais procedimentos, estabeleça 
rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 
atividades, bem como os divulguem no intuito de proporcionar e compartilhar 
informações necessárias sobre as atribuições e responsabilidades dos 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP estabeleça mecanismo de 
direta, com intuito de elevar à 

eficácia nas aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que promova capacitação dos servidores 
lotados no Setor de Compras, acerca dos normativos que se referem aos 
processos de contratação, com intuito de aprimorar a compreensão dos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se crie banco de normativos 
relacionados ao processo de contratação, a fim de facilitar e orientar a atuação 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP oriente o Setor de Compras 
sobre os tipos, princípios e importância do Controle Interno, como também a 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o Setor de Compras formalize e 
publique as regras e as informações necessárias para a formalização e os trâmites 
relacionados aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

processos de contratação direta, com intuito de 
proporcionar e compartilhar informações necessárias 
às atribuições e responsabilidades dos setores/cargos 
envolvidos no retromencionado processo. No que se 
refere ao “Monitoramento”, foi constatado que em 
relação aos processos de contratação direta, inexiste 
avaliação contínua que possa certificar o devido 
funcionamento dos controles internos existentes no 
setor. 

216 2015.014.8.8.1 

Não constam, no processo, documentos 
imprescindíveis que deveriam anteceder ao ajuste, 
comprometendo, dessa forma, a legalidade e a 
integridade do contrato, tendo em vista a 
desobediência dos institutos legais. Relação de 
documentos que não constam no processo: 
Declaração de superveniência de fato impeditivo da 
habilitação; Comprovante de verificação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS); Declaração do cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF 
(proibição do trabalho infantil); Contrato celebrado, 
bem como sua minuta; e Formulário contendo 
adjudicação e homologação da contratação direta.

217 2015.014.8.8.2 

218 2015.015.4.4.1 

O processo foi encaminhado sem inserção das 
informações e/ou autorizações orçamentárias 
necessárias ao seu andamento, conforme se verifica 
nos seguintes documentos: Solicitação para 
participação em cursos/eventos; Enquadramento do 
Serviço ou Material. 

219 2015.015.8.8.1 

 Não foram incluídos critérios ambientais 
relacionados à promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável no processo de contratação do 
serviço.  
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

proporcionar e compartilhar informações necessárias 
às atribuições e responsabilidades dos setores/cargos 
envolvidos no retromencionado processo. No que se 
refere ao “Monitoramento”, foi constatado que em 

atação direta, inexiste 
avaliação contínua que possa certificar o devido 
funcionamento dos controles internos existentes no 

imprescindíveis que deveriam anteceder ao ajuste, 

Declaração de superveniência de fato impeditivo da 

Suspensas (CEIS); Declaração do cumprimento do 

o do trabalho infantil); Contrato celebrado, 

adjudicação e homologação da contratação direta. 

Reitoria 

Constatação 8/Recomendação 8.1: Que a PROAP instrua os servidores lotados 
nos setores competentes, a se abster de celebrar ajuste, ainda que por meio de 
contratação direta, sem a observação prévia Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS). 

Reitoria 

Constatação 8/Recomendação 8.2: Que a PROAP passe a elaborar contrato 
formal quando houver pactuação de serviço, sobretudo aqueles com duração de 
01 (um) ano, ainda que o pagamento se proceda de uma única vez, no intuito de 
assegurar os direitos e deveres deste IFBA em caso de eventual inteRcorrência 
do serviço contratado no período da sua vigência. 

necessárias ao seu andamento, conforme se verifica 

participação em cursos/eventos; Enquadramento do 

Reitoria 

Constatação 4/Recomendação 4.1: Que a PROAP crie mecanismos de controle, 
como fluxograma ou mapa de processo, no que se refere aos processos de 
contratação direta, que sejam capazes de orientar os servidores deste IFBA 
quanto aos trâmites do processo. 

nacional sustentável no processo de contratação do 
Reitoria 

Constatação 8/Recomendação 8.1: Que a PROAP passe a inserir critérios de 
sustentabilidade ambiental nos seus processos de contratação. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Que a PROAP instrua os servidores lotados 
de celebrar ajuste, ainda que por meio de 

contratação direta, sem a observação prévia Cadastro Nacional de Empresas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP passe a elaborar contrato 
formal quando houver pactuação de serviço, sobretudo aqueles com duração de 
01 (um) ano, ainda que o pagamento se proceda de uma única vez, no intuito de 

m caso de eventual inteRcorrência 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP crie mecanismos de controle, 
grama ou mapa de processo, no que se refere aos processos de 

contratação direta, que sejam capazes de orientar os servidores deste IFBA 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP passe a inserir critérios de 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

220 2015.015.9.9.1 

Embora tenha ocorrido a publicação do Extrato de 
Inexigibilidade de Licitação na imprensa oficial, 
constatou-se as seguintes irregularidades 
concernentes a esse ato: A declaração de 
inexigibilidade ocorreu antes da emissão do Parecer 
da Procuradoria Jurídica, sendo este favorável a essa 
modalidade de contratação; Não há, no processo, 
documento que comprove a efetiva declaração de 
inexigibilidade e sua ratificação. A declaração de 
inexigibilidade proveio de servidor que não possuía 
competência para o ato, tendo em vista que a mesma 
deve ocorrer lotado na Gerência de Compras e 
Acompanhamento de Processos. 

221 2015.016.01.1.1 

Ausência de atendimento aos princípios do 
Controle Interno, conforme o disposto na seção VIII, 
capítulo 
VII da IN 01/2003 da Secretaria Federal de Controle 
- SFC. 

222 2015.016.01.1.2 

Ausência de atendimento aos princípios do 
Controle Interno, conforme o disposto na seção VIII, 
capítulo 
VII da IN 01/2003 da Secretaria Federal de Controle 
- SFC. 

223 2015.016.01.1.3 

Ausência de atendimento aos princípios do 
Controle Interno, conforme o disposto na seção VIII, 
capítulo 
VII da IN 01/2003 da Secretaria Federal de Controle 
- SFC. 

224 2015.016.03.3.2 
Não foi localizado, no processo, o “Termo de 
Compromisso”. 

225 2015.016.05.5.1 
Não há um critério único/metodologia para o cálculo 
e pagamento do Incentivo referente ao período 
inicial, retroativo à data de solicitação no protocolo.

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Embora tenha ocorrido a publicação do Extrato de 
Inexigibilidade de Licitação na imprensa oficial, 

inexigibilidade ocorreu antes da emissão do Parecer 
da Procuradoria Jurídica, sendo este favorável a essa 
modalidade de contratação; Não há, no processo, 
documento que comprove a efetiva declaração de 

e e sua ratificação. A declaração de 
inexigibilidade proveio de servidor que não possuía 
competência para o ato, tendo em vista que a mesma 

Reitoria 
Constatação 9/Recomendação 9.1: Que a PROAP crie mecanismos para fazer 
com que as declarações de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como 
suas ratificações, provenham de servidores com competência para tal.

Controle Interno, conforme o disposto na seção VIII, 

VII da IN 01/2003 da Secretaria Federal de Controle 
Reitoria 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a DGP promova, rotineiramente, 
capacitação adequada e específica dos seus servidores a fim de proporcionar o 
efetivo exercício de suas atribuições. 

seção VIII, 

VII da IN 01/2003 da Secretaria Federal de Controle 
Reitoria 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que se elaborem manuais de rotinas/ 
procedimentos com vista a melhoria da eficiência administrativa, uniformizar 
procedimentos e mitigação dos riscos. 

Controle Interno, conforme o disposto na seção VIII, 

VII da IN 01/2003 da Secretaria Federal de Controle 
Reitoria 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se proceda ao acompanhamento e 
revisão dos atos e fatos financeiros e operacionais da atividade de concessão dos 
Incentivos à Qualificação, com objetivo de melhorar a eficiência administrativa e 
a minimizar os erros. 

Reitoria 
Constatação 03/Recomendação 3.2: Que sejam adotados procedimentos de 
controle para garantir o cumprimento do compromisso de entrega do diploma ou 
certificado no prazo de 18 meses. 

Não há um critério único/metodologia para o cálculo 

inicial, retroativo à data de solicitação no protocolo. 
Reitoria 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que a COAC adote procedimentos de 
conferência e revisão dos cálculos de pagamento do Incentivo no sentido de 
evitar pagamento indevido e consequentemente, prejuízo financeiro ao servidor 
ou ao erário. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

ue a PROAP crie mecanismos para fazer 
com que as declarações de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como 
suas ratificações, provenham de servidores com competência para tal. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a DGP promova, rotineiramente, a 
capacitação adequada e específica dos seus servidores a fim de proporcionar o 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

  

: Que se elaborem manuais de rotinas/ 
procedimentos com vista a melhoria da eficiência administrativa, uniformizar 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

: Que se proceda ao acompanhamento e 
revisão dos atos e fatos financeiros e operacionais da atividade de concessão dos 
Incentivos à Qualificação, com objetivo de melhorar a eficiência administrativa e 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

: Que sejam adotados procedimentos de 
cumprimento do compromisso de entrega do diploma ou 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

: Que a COAC adote procedimentos de 
conferência e revisão dos cálculos de pagamento do Incentivo no sentido de 

nte, prejuízo financeiro ao servidor 
Samantha de 

Oliveira Kaihara 
Para providência 

do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

226 2015.016.06.6.1 
Incompatibilidade entre a titulação apresentada e o 
percentual recebido. 

227 2015.018.01.1.1 

No que se refere ao componente de controle interno 
“Ambiente de Controle”, constatou-se falta de 
capacitação voltada às aquisições por meio de 
dispensa/inexigibilidade de licitação, o que 
possibilita resultar em contratações em 
desconformidade com a legislação, bem como o uso 
irregular dos recursos públicos.  No que concerne às 
“Atividades de Controle” foi constatado as seguintes 
impropriedades:  Inexistência de mecanismos de 
controle, a exemplo de Manual de Rotinas e 
Procedimentos, Mapas de Processo e Fluxograma, 
que possam orientar o processo de 
aquisiçãocontratação; Desconhecimento dos 
normativos que devem ser observados nos processos 
deaquisições/contratações diretas. Em se tratando do 
componente “Informação e Comunicação”, 
verificou-se o equívoco acerca da necessidade de 
divulgar os procedimentos internos intrínsecos aos 
processos de contratação direta, haja vista a 
indispensabilidade de proporcionar e compartilhar 
informações necessárias sobre as atribuições e 
responsabilidades dos setores/cargos, sobretudo 
devido ao pouco conhecimento destes. No que se 
refere ao “Monitoramento”, foi constatado que, 
embora haja pretensão, ainda não há, no setor, 
avaliação contínua que possa certificar o devido 
funcionamento dos controles internos existentes.

228 2015.018.01.1.2 

229 2015.018.01.1.3 

230 2015.018.01.1.4 

231 2015.018.02.2.1 

 Embora o processo tenha sido formalmente aberto 
no sistema, não houve a abertura física do mesmo, 
apesar da necessidade, intrínseca ao setor público, de 
manter o registro da justificativa, bem como o 
controle dos atos e fatos administrativos decorrentes 
dos respectivos processos.  
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Incompatibilidade entre a titulação apresentada e o 
Reitoria 

Constatação 06/Recomendação 6.1: Que sejam observados os dispositivos legais 
sobre avaliação das titulações, bem como procedimentos de conferência e 
revisão dos próprios atos no sentido de se evitar o pagamento indevido, em 
observância ao princípio da legalidade. 

No que se refere ao componente de controle interno 

desconformidade com a legislação, bem como o uso 
irregular dos recursos públicos.  No que concerne às 
“Atividades de Controle” foi constatado as seguintes 
impropriedades:  Inexistência de mecanismos de 

Procedimentos, Mapas de Processo e Fluxograma, 

normativos que devem ser observados nos processos 
deaquisições/contratações diretas. Em se tratando do 

se o equívoco acerca da necessidade de 
divulgar os procedimentos internos intrínsecos aos 

indispensabilidade de proporcionar e compartilhar 

responsabilidades dos setores/cargos, sobretudo 
devido ao pouco conhecimento destes. No que se 
refere ao “Monitoramento”, foi constatado que, 

avaliação contínua que possa certificar o devido 
controles internos existentes. 

Salvador 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria-Geral do Campus Salvador 
possibilite a adequada capacitação dos servidores lotados setor de compras, para 
que estes possam deter os conhecimentos necessários acerca das legislações e 
procedimentos intrínsecos e imprescindíveis ao setor. 

Salvador 

Constatação 01/Recomendação 1.2 :  Que se estabeleça mecanismo de controle 
relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 
aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso 
e dano. 

Salvador 
Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se crie banco de normativos 
relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores 
lotados na Coordenação de Compras. 

Salvador 
Constatação 01/Recomendação 1.4: Que o Setor de Compras formalize e 
publique as regras e as informações necessárias à formalização dos trâmites 
relacionados aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Embora o processo tenha sido formalmente aberto 
no sistema, não houve a abertura física do mesmo, 
apesar da necessidade, intrínseca ao setor público, de 

controle dos atos e fatos administrativos decorrentes 

Salvador 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o setor competente do Campus 
Salvador seja instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários e 
legalmente exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou inexigib
de licitação). 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

observados os dispositivos legais 
sobre avaliação das titulações, bem como procedimentos de conferência e 
revisão dos próprios atos no sentido de se evitar o pagamento indevido, em 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Geral do Campus Salvador 
possibilite a adequada capacitação dos servidores lotados setor de compras, para 

as legislações e 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

:  Que se estabeleça mecanismo de controle 
relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 
aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que se crie banco de normativos 
relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que o Setor de Compras formalize e 
publique as regras e as informações necessárias à formalização dos trâmites 

licitação. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

: Que o setor competente do Campus 
Salvador seja instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários e 
legalmente exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

232 2015.019.01.1.1 

No que refere ao componente de controle interno 
“Ambiente de Controle”, constatou a inexistência de 
preocupação por parte do Campus acerca da 
necessidade de capacitação dos servidores lotados na 
Coordenação de Compras, o que tende a culminar 
em contratações em desconformidade com a 
legislação, bem como o uso irregular dos recursos 
públicos. No que concerne às “Atividades de 
Controle” foi constatado as seguintes 
impropriedades: Inexistência de mecanismos de 
controle, a exemplo de Manual de Rotinas e 
Procedimentos, Mapas de Processo e Fluxograma, 
que possam orientar o processo de aquisição-
contratação; Desconhecimento dos normativos que 
devem ser observados nas aquisições/contratações 
diretas. Em se tratando do componente “Informação 
e Comunicação”, verificou-se que inexiste 
comunicação dos procedimentos internos 
relacionados aos processos de contratação direta, 
com intuito de proporcionar e compartilhar 
informações necessárias sobre as atribuições e 
responsabilidades dos setores/cargos envolvidos no 
retromencionado processo.   No que se refere ao 
“Monitoramento”, foi constatado que no que se 
refere aos processos de contratação direta, não há, no 
setor, avaliação contínua que possa certificar o 
devido funcionamento dos controles internos 
existentes no setor. 

233 2015.019.01.1.2 

234 2015.019.01.1.3 

235 2015.019.01.1.4 

236 2015.019.02.2.1 

 Embora o processo tenha sido formalmente aberto 
no sistema, não houve a abertura física do mesmo, 
apesar da necessidade, intrínseca ao setor público, de 
manter o registro da justificativa, bem como o 
controle dos atos e fatos administrativos decorrentes 
dos respectivos processos. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

No que refere ao componente de controle interno 
“Ambiente de Controle”, constatou a inexistência de 

capacitação dos servidores lotados na 
Coordenação de Compras, o que tende a culminar 

legislação, bem como o uso irregular dos recursos 

impropriedades: Inexistência de mecanismos de 

Procedimentos, Mapas de Processo e Fluxograma, 

contratação; Desconhecimento dos normativos que 
quisições/contratações 

diretas. Em se tratando do componente “Informação 

relacionados aos processos de contratação direta, 

responsabilidades dos setores/cargos envolvidos no 
retromencionado processo.   No que se refere ao 
“Monitoramento”, foi constatado que no que se 
refere aos processos de contratação direta, não há, no 

Santo Amaro 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria-Geral do Campus Santo 
Amaro possibilite a adequada capacitaçãodos servidores lotados na Coordenação
de Compras, para que estes possam deter os conhecimentos necessários acerca 
das legislações e procedimentos intrínsecos e imprescindíveis ao setor.

Santo Amaro 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que se estabeleça mecanismo de controle 
relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 
aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso 
e dano. 

Santo Amaro 
Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se crie banco de normativos 
relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores 
lotados na Coordenação de Compras. 

Santo Amaro 
Constatação 01/Recomendação 1.4: Que o Setor de Compras formalize e 
publique as regras e as informações necessárias à formalização dos trâmites 
relacionados aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Embora o processo tenha sido formalmente aberto 
no sistema, não houve a abertura física do mesmo, 
apesar da necessidade, intrínseca ao setor público, de 

controle dos atos e fatos administrativos decorrentes 

Santo Amaro 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o setor competente do Campus Santo 
Amaros seja instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários e 
legalmente exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou in
de licitação). 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Geral do Campus Santo 
Amaro possibilite a adequada capacitaçãodos servidores lotados na Coordenação 
de Compras, para que estes possam deter os conhecimentos necessários acerca 
das legislações e procedimentos intrínsecos e imprescindíveis ao setor. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se estabeleça mecanismo de controle 
relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 
aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que se crie banco de normativos 
relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o Setor de Compras formalize e 
publique as regras e as informações necessárias à formalização dos trâmites 

de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o setor competente do Campus Santo 
Amaros seja instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários e 
legalmente exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

237 2015.019.03.3.1 

Foi emitida nota de empenho, a favor da Empresa 
Baiana de Alimentos (EBAL), com o valor 
consideravelmente maior do que a necessidade, e o 
respectivo planejamento do Campus, de acordo com 
o disposto na tabela abaixo, tendo como justificativa 
a necessidade de execução do crédito, ainda que sem 
a existência de demanda. 

238 2015.020.01.1.1 

Realização de despesa no montante de R$ 82.952,00 
(oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois 
reais), sem cobertura contratual que a amparasse, e a 
consequente fragmentação dos serviços a fim de 
justificar a contratação sem precedência de licitação, 
de forma que cada um dos contratos resultantes não 
ultrapassasse o limite da dispensa de licitação, face 
ao pequeno valor contratado. Para corroborar o 
entendimento ora exposto, foram constatadas as 
seguintes impropriedades na formalização dos 
processos: Utilização das mesmas empresas para as 
cotações de preço, havendo oscilação entre as 
beneficiadas do contrato; Cotação de preços de 
empresas que não possuíam atividade econômica 
compatível com o objeto. Cumpre-nos, ainda, alertar 
que: A obrigatoriedade de realizar o certame 
licitatório, nos termos do art. 3º, da Lei nº 
8.666/1993, visa assegurar a observância ao 
princípio constitucional da Impessoalidade, bem 
como a escolha mais vantajosa para a 
Administração; A não realização da licitação, 
quando obrigatória, configura improbidade 
administrativa tipificada no art. 10 e 11 da Lei nº 
8.429/1992; O agente público não detém livre 
arbítrio para adquirir bens e contratar serviço em 
nome da Administração Pública;  A indevida e 
deliberada dispensa do certame configura prática de 
ato ilegal, com violação ao princípio constitucional 
da legalidade. 

239 2015.020.01.1.2 

240 2015.020.01.1.3 

241 NA2016.001.01.1.1 

Equipamentos e veículos e-Tec, cujo custo total de 
aquisição foi R$ 697.791,34, encontram-se, há mais 
de 02 (dois) anos, OCIOSOS no estacionamento do 
Campus Camaçari 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Foi emitida nota de empenho, a favor da Empresa 

consideravelmente maior do que a necessidade, e o 
planejamento do Campus, de acordo com 

o disposto na tabela abaixo, tendo como justificativa 
a necessidade de execução do crédito, ainda que sem 

Santo Amaro 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Considerando que o orçamento deve ser 
executado conforme as reais necessidades das unidades gestoras, e ainda as 
imposições normativas acerca da transparência, planejamento e controle dos 
gastos públicos, recomendamos que o Departamento de Orçamento Finanças 
(DOF) do Campus seja instruído a não emitir notas de empenho quando não 
houver demanda que o respalde 

Realização de despesa no montante de R$ 82.952,00 
(oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois 

cobertura contratual que a amparasse, e a 
consequente fragmentação dos serviços a fim de 
justificar a contratação sem precedência de licitação, 
de forma que cada um dos contratos resultantes não 
ultrapassasse o limite da dispensa de licitação, face 

entendimento ora exposto, foram constatadas as 

processos: Utilização das mesmas empresas para as 

empresas que não possuíam atividade econômica 
nos, ainda, alertar 

cípio constitucional da Impessoalidade, bem 

administrativa tipificada no art. 10 e 11 da Lei nº 

arbítrio para adquirir bens e contratar serviço em 

deliberada dispensa do certame configura prática de 
ato ilegal, com violação ao princípio constitucional 

Reitoria 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a PROAP informe os setores da 
Reitoria, bem como à Diretoria-Geral de todos os campi, sobre o impedimento 
legal de se realizar despesa sem cobertura contratual e os instruam a evitar tal 
procedimento. 

Reitoria 

Constatação 01/Recomendação 1.2 : Que a PROAP crie mecanismo(s) de 
controle visando à inibição de novos fracionamentos indevidos de despesa, tendo 
em vista que tal procedimento configura-se prática de ato ilegal, além de 
proporcionar prejuízo ao erário. 

Reitoria 
Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se apure a eventual responsabilidade de 
quem houver dado causa à execução do serviço sem cobertura contratual, bem 
como ao fracionamento da despesa para justificar a contratação. 

Tec, cujo custo total de 
se, há mais 

de 02 (dois) anos, OCIOSOS no estacionamento do 
Reitoria 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que se regularize a situação dos laboratórios 
itinerantes, com o intuito de cumprirem a finalidade de apoio ao aprendizado e 
difusão do conhecimento. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: Considerando que o orçamento deve ser 
utado conforme as reais necessidades das unidades gestoras, e ainda as 

imposições normativas acerca da transparência, planejamento e controle dos 
gastos públicos, recomendamos que o Departamento de Orçamento Finanças 

itir notas de empenho quando não 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP informe os setores da 
Geral de todos os campi, sobre o impedimento 

legal de se realizar despesa sem cobertura contratual e os instruam a evitar tal 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a PROAP crie mecanismo(s) de 
controle visando à inibição de novos fracionamentos indevidos de despesa, tendo 

se prática de ato ilegal, além de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Que se apure a eventual responsabilidade de 
quem houver dado causa à execução do serviço sem cobertura contratual, bem 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

dos laboratórios 
itinerantes, com o intuito de cumprirem a finalidade de apoio ao aprendizado e 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

242 2016.001.01.1.1 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno, conforme o disposto 
no Capítulo VII, seção VIII da IN 01/2001 da 
Secretaria Federal de Controle - SFC. 

243 2016.001.02.2.1 
Ausência de documentação necessária à regular 
formalização do processo de ajuda de custo. 

244 2016.001.05.5.1 

Base de cálculo para a ajuda de custo incorreta. 

245 2016.001.05.5.2 

246 2016.003.01.1.2 

247 2016.003.03.3.1 

Inexistência de Planejamento Individual de Trabalho 
(PIT) e Relatório Individual de Trabalho (RIT) 
efetivos que possam comprovar a devida atuação dos 
docentes e possibilitar o acompanhamento das 
atividades desses no campus. 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos 
princípios do Controle Interno, conforme o disposto 

Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que a Diretoria de Gestão de Pessoas 
DGP, no que tange à consecução de suas atividades:                                1
Implante medidas com vistas à elaboração de normas e ou manuais que 
padronizem os principais procedimentos.                               2
rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 
atividades.                                 3- Disponibilize na internet ou em outro local de 
fácil acesso, no intuito de proporcionar e compartilhar informações necessárias, 
as atribuições e responsabilidades dos setores/cargos envolvidos no processo.

Ausência de documentação necessária à regular 
Reitoria 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que a DGP disponibilize no Sistema 
Eletrônico de Informações no âmbito do Ministério da Educação –
formulário “REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO”, em atendimento à 
Portaria nº 1.042/2015/MEC. 

 

Reitoria 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: que sejam adotados controles sobre 
transações, bem como procedimentos de conferência e revisão dos próprios atos 
no sentido de se evitar o pagamento indevido, em observância ao pr
legalidade. 

Reitoria 
Constatação 05 / Recomendação 5.2: que se providencie a restituição ou o 
pagamento dos valores pagos indevidamente no Processo 23278.001454/2014
– Jequié e no Processo 23471.000021/2014-98 – Feira de Santana. 

Feira de Santana 

Constatação 01 / Recomendação 1.2 : Que o campus crie mecanismo que 
possibilite confrontar as informações constantes nos Relatórios de Atividades 
Desenvolvidas apresentados pelos docentes com os respectivos regimes de 
trabalho e passe a tomar as providências cabíveis quando das eventuais 
divergências encontradas.  

Inexistência de Planejamento Individual de Trabalho 

efetivos que possam comprovar a devida atuação dos Feira de Santana 

Constatação 03 / Recomendação 3.1:  Que o campus crie mecanismo de forma a 
fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 
devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhamento das suas 
atividades no campus.  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: que a Diretoria de Gestão de Pessoas - 
atividades:                                1- 

Implante medidas com vistas à elaboração de normas e ou manuais que 
padronizem os principais procedimentos.                               2- Estabeleça 

lização das suas 
Disponibilize na internet ou em outro local de 

fácil acesso, no intuito de proporcionar e compartilhar informações necessárias, 
no processo. 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

: que a DGP disponibilize no Sistema 
– SEI-MEC o 

formulário “REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO”, em atendimento à 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
Para providência 

do Gestor 

: que sejam adotados controles sobre 
transações, bem como procedimentos de conferência e revisão dos próprios atos 
no sentido de se evitar o pagamento indevido, em observância ao princípio da 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

: que se providencie a restituição ou o 
pagamento dos valores pagos indevidamente no Processo 23278.001454/2014-57 

 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

: Que o campus crie mecanismo que 
possibilite confrontar as informações constantes nos Relatórios de Atividades 
Desenvolvidas apresentados pelos docentes com os respectivos regimes de 
trabalho e passe a tomar as providências cabíveis quando das eventuais 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

:  Que o campus crie mecanismo de forma a 
fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 
devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhamento das suas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

248 2016.003.07.7.1 

Não foi publicado no sítio oficial os Planos 
Individuais de Trabalho e os Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas dos docentes lotados no 
campus.  

249 2016.004.01.1.1 

Docentes com carga horária de atividades divergente 
aos respectivos regimes de trabalho.  

250 2016.004.01.1.2 

251 2016.004.02.2.1 
Docentes com carga horária de aula inferior ao 
estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de 
11/05/2016.  

252 2016.004.03.3.1 

Inexistência de Planejamento Individual de Trabalho 
(PIT) e Relatório Individual de Trabalho (RIT) 
efetivos que possam comprovar a devida atuação dos 
docentes e possibilitar o acompanhamento das 
atividades desses no campus.  

253 2016.004.04.4.1 
Resistência, por parte dos docentes, em computar 
nas atividades de Ensino, carga horária de 60 
minutos a hora, em detrimento de hora/aula.  

254 2016.004.06.6.1 

 Não foi publicado no sítio oficial os Planos 
Individuais de Trabalho e os Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas dos docentes lotados no 
campus. 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Atividades Desenvolvidas dos docentes lotados no 
Feira de Santana 

Constatação 07/Recomendação 7.1:  Que o campus passe a publicar, no seu sítio 
oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades 
Desenvolvidas dos docentes.  

Docentes com carga horária de atividades divergente 

Santo Amaro 
Constatação 01/Recomendação 1.1:  Que o campus crie mecanismo que propicie 
aos docentes elaborar seus planejamentos individuais de trabalho de forma 
condizente aos respectivos regimes de trabalho. 

Santo Amaro 

Constatação 01/Recomendação 1.2:  Que o campus crie mecanismo que 
possibilite confrontar as informações constantes nos Relatórios de Atividades 
Desenvolvidas apresentados pelos docentes com os 13 Relatório Técnico Final 
de Auditoria nº 004/2016 Carga Horária Docente
respectivos regimes de trabalho e passe a tomar as providências cabíveis quando 
das 
eventuais divergências encontradas. 

estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de Santo Amaro 
Constatação 02/Recomendação 2.1:  Que o campus crie procedimentos de forma 
a fazer com que a carga horária de aula dos docentes esteja de a
estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016.  

Inexistência de Planejamento Individual de Trabalho 

efetivos que possam comprovar a devida atuação dos Santo Amaro 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Que o campus crie mecanismo de forma a 
fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 
devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhament
atividades no campus. 

Resistência, por parte dos docentes, em computar 
Santo Amaro 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a gestão do campus crie maneira efetiva 
de acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a considerar a hora 
de 60 minutos, em detrimento da hora/aula. 

Atividades Desenvolvidas dos docentes lotados no 
Santo Amaro 

Constatação 06/Recomendação 6.1: Que o campus passe a publicar, no seu
oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades 
Desenvolvidas dos docentes. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

:  Que o campus passe a publicar, no seu sítio 
oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Que o campus crie mecanismo que propicie 
aos docentes elaborar seus planejamentos individuais de trabalho de forma 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

:  Que o campus crie mecanismo que 
possibilite confrontar as informações constantes nos Relatórios de Atividades 
Desenvolvidas apresentados pelos docentes com os 13 Relatório Técnico Final 

ia Docente 
respectivos regimes de trabalho e passe a tomar as providências cabíveis quando 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

:  Que o campus crie procedimentos de forma 
a fazer com que a carga horária de aula dos docentes esteja de acordo com o 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o campus crie mecanismo de forma a 
fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 
devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhamento das suas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que a gestão do campus crie maneira efetiva 
de acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a considerar a hora 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

: Que o campus passe a publicar, no seu sítio 
oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

255 2016.005.01.1.1 

Cultura de não elaboração e entrega dos PITs e RITs 
por parte dos docentese consequente inexistência de 
planejamentos e relatórios de atividades efetivos que 
possam comprovar a devida atuação dos docentes e 
possibilitar o acompanhamento das atividades dess
no campus.  

256 2016.005.02.2.1 
 Docentes com carga horária de aula inferior ao 
estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de 
11/05/2016.  

257 2016.005.03.3.1 
Resistência, por parte dos docentes, em computar 
nas atividades de Ensino, carga horária de 60 
minutos a hora, em detrimento de hora/aula.  

258 2016.005.04.4.1 

Não foi publicado no sítio oficial os Planos 
Individuais de Trabalho e os Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas dos docentes lotados no 
campus. 

259 2016.006.01.1.1 

Falta de diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de 
Ensino (PROEN), no que se refere ao adequado 
preenchimento dos PITs e dos RITs, bem como o 
atendimento ao constante na Portaria SETEC/MEC 
nº 17, de 11/05/2016. 

260 2016.006.01.1.2 
Inexistência de normativos, diretrizes e controles 
concernentes às atividades de pesquisa e extensão 
desenvolvidas nos campi. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Cultura de não elaboração e entrega dos PITs e RITs 
por parte dos docentese consequente inexistência de 
planejamentos e relatórios de atividades efetivos que 
possam comprovar a devida atuação dos docentes e 
possibilitar o acompanhamento das atividades desses 

Valença 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que o campus crie mecanismo de forma a 
fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 
devida atuação dos docentes e possibilitar o acompanhamento das suas 
atividades no campus. 

Docentes com carga horária de aula inferior ao 
estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de Valença 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o campus crie procedimentos com o fim 
de acompanhar se a carga horária de aula dos docentes está de acordo com o 
estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016. 

Resistência, por parte dos docentes, em computar 
Valença 

Constatação 03/Recomendação 3.1:  Que a gestão do campus crie maneira 
efetiva de acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a considerar 
a hora de 60 minutos, em detrimento da hora/aula. 

Atividades Desenvolvidas dos docentes lotados no 
Valença 

Constatação 04/Recomendação 4.1:  Que o campus passe a publicar, no seu sítio 
oficial, os Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades 
Desenvolvidas dos docentes. 

Reitoria de 
Ensino (PROEN), no que se refere ao adequado 

dos PITs e dos RITs, bem como o 
atendimento ao constante na Portaria SETEC/MEC 

Reitoria 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Pró-Reitoria de Ensino crie 
mecanismo(s) para uniformizar a forma
de preenchimento dos PIT’s e dos RIT’s, no intuito de estabelecer um padrão a 
nível 
institucional, de forma a possibilitar o devido acompanhamento e controle dos 
mesmos. 

controles 
concernentes às atividades de pesquisa e extensão Reitoria 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que a Pró-Reitoria de Ensino instrua as 
Diretorias de Ensino dos campi
sobre a necessidade de se anexar aos RIT’s as documentações que comprovem as 
informações 
declaradas pelos docentes. 

65 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Que o campus crie mecanismo de forma a 
fazer com que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de 
Atividades Desenvolvidas sejam documentos efetivos que possam comprovar a 

os docentes e possibilitar o acompanhamento das suas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Que o campus crie procedimentos com o fim 
de acompanhar se a carga horária de aula dos docentes está de acordo com o 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Que a gestão do campus crie maneira 
efetiva de acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a considerar 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Que o campus passe a publicar, no seu sítio 
Trabalho e os Relatórios de Atividades 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Reitoria de Ensino crie 
mecanismo(s) para uniformizar a forma 

o intuito de estabelecer um padrão a 

institucional, de forma a possibilitar o devido acompanhamento e controle dos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Reitoria de Ensino instrua as 
Diretorias de Ensino dos campi 

s que comprovem as 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

261 2016.006.02.2.1 

Que a Pró-Reitoria de Pesquisa e a de Extensão 
criem normativos internos e/ou outros mecanismo 
com vistas a possibilitar a elaboração de PIT e RIT 
fidedignos e factuais e proporcionar odevido 
acompanhamento e controle da carga horária 
docente, nos quais contenham, dentre outras 
informações fundamentais, o conceito de Pesquisa e 
de Extensão, bem como diretrizes no sentido de: 
Estabelecer obrigatoriedade de haver prévio registro, 
nas respectivas coordenações, dos projetos de 
pesquisa e de extensão, para que o mesmo seja 
aceito como carga horária de atividade docente; 
Introduzir a necessidade de corroboração, por parte 
dos Coordenadores de Pesquisa e de Extensão, das 
informações contidas nos PITs, para o devido aceite 
por parte da Diretoria de Ensino; Criar rotinas para 
aprovação, acompanhamento (parcial e final) e 
avaliação das atividades relativas à Pesquisa e à 
Extensão; Estabelecer penalização/consequências 
em casos de não comprovação do devido 
cumprimento das rotinas estabelecidas concernentes 
à fase de acompanhamento (parcial e final) e 
avaliação das atividades relativas à Pesquisa e 
Extensão. 

262 2016.007.01.1.1 
Ausência de informações de interesse coletivo no 
sitio oficial do Campus. 

263 2016.007.02.2.1 

Ausência de informações sobre programas, projetos, 
ações, obras e atividades, com indicação da unidade 
responsável e seus indicadores de resultado e 
impacto. 

264 2016.007.03.3.1 
Informações incompletas e desatualizadas a respeito 
de licitações realizadas e em andamento. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Reitoria de Pesquisa e a de Extensão 
criem normativos internos e/ou outros mecanismo 

a elaboração de PIT e RIT 

informações fundamentais, o conceito de Pesquisa e 
: 

Estabelecer obrigatoriedade de haver prévio registro, 

aceito como carga horária de atividade docente; 
Introduzir a necessidade de corroboração, por parte 

denadores de Pesquisa e de Extensão, das 
informações contidas nos PITs, para o devido aceite 
por parte da Diretoria de Ensino; Criar rotinas para 

avaliação das atividades relativas à Pesquisa e à 
belecer penalização/consequências 

cumprimento das rotinas estabelecidas concernentes 

Reitoria 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que a Pró-Reitoria de Pesquisa e a de 
Extensão criem normativos internos e/ou outros mecanismo com vistas a 
possibilitar a elaboração de PIT e RIT fidedignos e factuais e proporcionar o 
devido acompanhamento e controle da carga horária docente,
contenham, dentre outras informações fundamentais, o conceito de Pesquisa e de 
Extensão, bem como diretrizes no sentido de: • Estabelecer obrigatoriedade de 
haver prévio registro, nas respectivas coordenações, dos projetos de pesquisa e 
de extensão, para que o mesmo seja aceito como carga horária de atividade 
docente; • Introduzir a necessidade de corroboração, por parte dos 
Coordenadores de Pesquisa e de Extensão, das informações contidas nos PITs, 
para o devido aceite por parte da Diretoria de Ensino; • Criar rotinas para 
aprovação, acompanhamento (parcial e final) e avaliação das atividades relativas 
à Pesquisa e à Extensão; • Estabelecer penalização/consequências em casos de 
não comprovação do devido cumprimento das rotinas estabelecidas conce
à fase de acompanhamento (parcial e final) e avaliação das atividades relativas à 
Pesquisa e Extensão. 

Ausência de informações de interesse coletivo no 
Barreiras 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: Que a Diretoria do Campus
rotinas com vistas a manter atualizadas as informações contidas no site 
institucional. 

Ausência de informações sobre programas, projetos, 
ações, obras e atividades, com indicação da unidade 

Barreiras 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 
consecução de suas atividades:                             Divulgue os programas, 
projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas fases (período de 
inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 
informações adicionais importantes). 

Informações incompletas e desatualizadas a respeito 
Barreiras 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: Que a Diretoria do Campus
tempestivamente em seu sítio na Internet, todas as informações sobre processos 
licitatórios já realizados e em andamento. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Reitoria de Pesquisa e a de 
Extensão criem normativos internos e/ou outros mecanismo com vistas a 
possibilitar a elaboração de PIT e RIT fidedignos e factuais e proporcionar o 
devido acompanhamento e controle da carga horária docente, nos quais 
contenham, dentre outras informações fundamentais, o conceito de Pesquisa e de 
Extensão, bem como diretrizes no sentido de: • Estabelecer obrigatoriedade de 
haver prévio registro, nas respectivas coordenações, dos projetos de pesquisa e 

são, para que o mesmo seja aceito como carga horária de atividade 
docente; • Introduzir a necessidade de corroboração, por parte dos 
Coordenadores de Pesquisa e de Extensão, das informações contidas nos PITs, 

Ensino; • Criar rotinas para 
aprovação, acompanhamento (parcial e final) e avaliação das atividades relativas 
à Pesquisa e à Extensão; • Estabelecer penalização/consequências em casos de 
não comprovação do devido cumprimento das rotinas estabelecidas concernentes 
à fase de acompanhamento (parcial e final) e avaliação das atividades relativas à 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Campus estabeleça 
rotinas com vistas a manter atualizadas as informações contidas no site 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

, no que tange à 
de suas atividades:                             Divulgue os programas, 

projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas fases (período de 
inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Campus disponibilize 
tempestivamente em seu sítio na Internet, todas as informações sobre processos 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

265 2016.007.05.5.1 
Insuficiência de informações necessárias para que o 
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC alcance o 
seu público, independente da localização geográfica

266 2016.007.06.6.1 
Inexistência de ferramenta de pesquisa no site 
institucional do Campus. 

267 2016.007.08.8.1 
O site institucional do Campus não aplica o e-MAG 
(Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico).

268 2016.008.07.7.1 
O site institucional do Campus não aplica o e-MAG 
(Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico).

269 2016.009.01.1.1 
Informações de interesse coletivo encontram-se 
incompletas e equivocadas no sítio oficial do 
Campus. 

270 2016.009.02.2.1 

Ausência de informações sobre programas, projetos, 
ações, obras e atividades, com indicação da unidade 
responsável e seus indicadores de resultado e 
impacto. 

271 2016.009.06.6.1 
O site institucional do Campus não aplica o e-MAG 
(Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico).

272 2016.010.1.1.1 
Ausência de continuidade na elaboração de 
inventário anual dos bens patrimoniais do Campus

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

para que o 
SIC alcance o 

seu público, independente da localização geográfica 
Barreiras 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: Que a Diretoria do Campus, disponibilize o 
e-mail para contato, o formulário padrão para download, a indicação do local 
para obter o formulário, em meio físico, bem como orientação quanto ao 
atendimento (endereço, contato telefônico e horário de funcionamento).

Barreiras 
Constatação 06 / Recomendação 6.1: Que a Diretoria do Campus
ferramenta de pesquisa para que seja possível a localização de informação de 
forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

MAG 
(Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). 

Barreiras 
Constatação 08/Recomendação 8.1: Que o Campus implante os recursos digitais 
capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 
para pessoas com deficiência. 

MAG 
(Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). 

Eunápolis 
Constatação 07/Recomendação 7.1: Que o Campus implante os recursos digitais 
capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 
para pessoas com deficiência. 

se 
Porto Seguro 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria do Campus estabeleça 
rotinas com vistas a manter atualizadas as informações contidas no site 
institucional. 

Ausência de informações sobre programas, projetos, 
atividades, com indicação da unidade 

Porto Seguro 

Constatação 02/Recomendação 2.1:  Que a Diretoria do Campus, no que tange à 
consecução de suas atividades:                                • Divulgue os programas, 
projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas fases (período de 
inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 
informações adicionais importantes). 

MAG 
(Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). 

Porto Seguro 
Constatação 06/Recomendação 6.1:  Que o Campus implante os recursos digitais 
capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 
para pessoas com deficiência. 

inventário anual dos bens patrimoniais do Campus 
Camaçari 

Constatação 1 / Recomendação 1.1: que se proceda à realização do inventário 
anual de bens do Campus com vista a promover segurança física e dar 
prosseguimento às ações de controle; 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

, disponibilize o 
a indicação do local 

para obter o formulário, em meio físico, bem como orientação quanto ao 
atendimento (endereço, contato telefônico e horário de funcionamento). 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Campus reestruture a 
ferramenta de pesquisa para que seja possível a localização de informação de 

em linguagem de fácil compreensão. 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

implante os recursos digitais 
capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

implante os recursos digitais 
capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

estabeleça 
rotinas com vistas a manter atualizadas as informações contidas no site 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

, no que tange à 
programas, 

projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas fases (período de 
inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

implante os recursos digitais 
capazes de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

: que se proceda à realização do inventário 
anual de bens do Campus com vista a promover segurança física e dar 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

273 2016.010.1.1.1.2 

Não foram identificados, dentre os documentos 
relativos ao inventário, encaminhados a esta Audin, 
os procedimentos que foram adotados pelo órgão no 
intuito de localizar os 141 bens não localizados pela 
empresa RAAC, cujo custo de aquisição foi R$ 
121.859,37, quando da elaboração do inventário 
inicial. 

274 2016.010.4.4.1 
Suposto desaparecimento ou perda de bens, cujo 
valor de aquisição foi R$ 25.857,00. (Quadro 3)

275 2016.010.4.4.2 
Suposto desaparecimento ou perda de bens, cujo 
valor de aquisição foi R$ 25.857,00. (Quadro 4)

276 2016.011.1.1.1 
Ausência de inventário inicial que pudesse propiciar 
o acompanhamento e controle dos bens 

277 2016.011.1.1.3 
Em decorrência do acúmulo de bens sem destinação 
específica, a guarda e a segurança dos bens 
adquiridos e dos inservíveis são inadequadas. 

278 2016.011.2.2.1 
Suposto desaparecimento de bens, cujo valor de 
aquisição correspondeu a R$23.572,80. (Quadro 3)

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

relativos ao inventário, encaminhados a esta Audin, 
os procedimentos que foram adotados pelo órgão no 

localizados pela 
empresa RAAC, cujo custo de aquisição foi R$ 
121.859,37, quando da elaboração do inventário 

Camaçari 

Constatação 1.1 / Recomendação 1.2: que a Gestão apure o fato ocorrido e, se 
for o caso, a eventual responsabilidade em relação ao suposto desaparecimento 
dos 141 bens não localizados e apontados no item 7 do Relatório de Inventário 
da Empresa RAAC; 

Suposto desaparecimento ou perda de bens, cujo 
aquisição foi R$ 25.857,00. (Quadro 3) 

Camaçari 

Constatação 4/Recomendação 4.1: que se proceda a busca dos bens não 
localizados, constante no Quadro 3,  a seguir atualizado, estabelecendo
prazo para a sua localização. Findo o período determinado, caso os bens não 
sejam localizados, faz-se necessário à apuração do ocorrido e, se for o caso 
eventual responsabilidade; 

Suposto desaparecimento ou perda de bens, cujo 
aquisição foi R$ 25.857,00. (Quadro 4) 

Camaçari 

Constatação4/Recomendação 4.2: que se adotem as medidas necessárias ao 
fortalecimento das rotinas de acompanhamento/monitoramento dos bens com o 
objetivo de identificar e corrigir tempestivamente as situações dos bens que se 
encontram sem etiquetas de tombos, sem cadastramento no sistema de 
patrimônio e sem transferência de responsabilidade (carga patrimonial), 
conforme o disposto no Quadro 4; 

Ausência de inventário inicial que pudesse propiciar 
Valença 

Constatação1/Recomendação 1.1: que se proceda à realização do inventário 
inicial com vista à organização do acervo patrimonial; 

Em decorrência do acúmulo de bens sem destinação 
Valença 

Constatação1/Recomendação 1.3: que se adotem medidas administrativas com o 
intuito de dar segurança aos bens adquiridos, evitando-se que permaneçam 
custodiados no mesmo ambiente que os bens inservíveis; 

desaparecimento de bens, cujo valor de 
aquisição correspondeu a R$23.572,80. (Quadro 3) 

Valença 

Constatação2/Recomendação 2.1: que se proceda à busca dos bens com vistas a 
sua localização, estabelecendo-se um prazo factível, a contar da data de emissão 
do Relatório Final de Auditoria. Findo o período determinado, caso os bens não 
sejam localizados, faz-se necessário à apuração da situação ocorrida e, se for o 
caso, a responsabilidade; 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

: que a Gestão apure o fato ocorrido e, se 
o suposto desaparecimento 

dos 141 bens não localizados e apontados no item 7 do Relatório de Inventário 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se proceda a busca dos bens não 
localizados, constante no Quadro 3,  a seguir atualizado, estabelecendo-se um 

so os bens não 
se necessário à apuração do ocorrido e, se for o caso 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se adotem as medidas necessárias ao 
fortalecimento das rotinas de acompanhamento/monitoramento dos bens com o 

dos bens que se 
encontram sem etiquetas de tombos, sem cadastramento no sistema de 
patrimônio e sem transferência de responsabilidade (carga patrimonial), 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se proceda à realização do inventário 
Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

adotem medidas administrativas com o 
se que permaneçam 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se proceda à busca dos bens com vistas a 
se um prazo factível, a contar da data de emissão 

Relatório Final de Auditoria. Findo o período determinado, caso os bens não 
se necessário à apuração da situação ocorrida e, se for o 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

279 2016.011.3.3.1 

Considerando que o setor de patrimônio ficou, 
aproximadamente, 02 (dois) anos sem responsável 
direto, rotinas e procedimentos ficaram 
descontínuos, causando maior descontrole e 
desorganização administrativa 

280 2016.011.3.3.3 

Considerando que o setor de patrimônio ficou, 
aproximadamente, 02 (dois) anos sem responsável 
direto, rotinas e procedimentos ficaram 
descontínuos, causando maior descontrole e 
desorganização administrativa (Quadro 3) 

281 2016.012.3.3.1 

Inventário ano-exercício 2015 realizado por 
servidor, lotado no setor de patrimônio, em 
detrimento da constituição de comissão inventariante 
designada especificamente para este fim. 

282 2016.012.4.4.1 
Fragilidade na execução e no acompanhamento das 
rotinas relativas à gestão do patrimônio, 
prejudicando o controle dos bens.  

283 2016.012.4.4.2 
Fragilidade na execução e no acompanhamento das 
rotinas relativas à gestão do patrimônio, 
prejudicando o controle dos bens.  

284 2016.013.01.1.1 
Sistema PROPAT inadequado para o gerenciamento 
do patrimônio do IFBA, causando prejuízo à 
segurança das informações. 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

aproximadamente, 02 (dois) anos sem responsável 
Valença 

Constatação3/Recomendação 3.1: que se adotem medidas administrativas no 
sentido de retomada das atividades que ficaram descontinuas em relação à 
emissão dos termos de responsabilidade, ao monitoramento dos procedimentos 
de movimentação, ao emplaquetamento dos bens, à troca de responsabilidade no 
sistema de gestão, à continuidade na execução das rotinas relacionadas à baixa 
patrimonial, inclusive, corrigindo-se as situações relatadas no Quadro 3 do 
presente relatório; 

aproximadamente, 02 (dois) anos sem responsável 
Valença 

Constatação3/Recomendação 3.3: Diante da inexistência de regras formais 
relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas 
patrimoniais, que se estabeleça e publique tais procedimentos com vistas a serem 
adotados nos casos de não atendimento por parte do público usuário dos bens;

comissão inventariante 
Feira de Santana 

Constatação3/Recomendação 3.1: que se proceda à realização do inventário 
anual do Campus, por meio da constituição de comissão inventariante, conforme 
o disposto no item 8.4 da IN SEDAP 205/1988; 

Fragilidade na execução e no acompanhamento das 
Feira de Santana 

Constatação4/Recomendação 4.1: que se proceda à correção do ato de 
tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos 
(monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o controle dos bens patrimoniais 
em conformidade ao que dispõe a legislação pertinente; 

Fragilidade na execução e no acompanhamento das 
Feira de Santana 

Constatação4/Recomendação 4.2: que se adotem medidas administrativas a fim 
de promover o monitoramento periódico dos bens no Campus com vista a se 
evitar situações que possam comprometer a segurança e integridade deles;

Sistema PROPAT inadequado para o gerenciamento 
Reitoria 

Constatação 01/Recomendação  1.1: que se promovam as medidas necessárias 
com vista a utilizar sistema que ofereça requisitos mínimos e indispensáveis de 
segurança, proteção  e transparência das informações relativas ao Patrimônio, 
adequando-o às necessidades patrimoniais do IFBA, de maneira eficaz e 
eficiente;  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

que se adotem medidas administrativas no 
sentido de retomada das atividades que ficaram descontinuas em relação à 
emissão dos termos de responsabilidade, ao monitoramento dos procedimentos 

dos bens, à troca de responsabilidade no 
sistema de gestão, à continuidade na execução das rotinas relacionadas à baixa 

se as situações relatadas no Quadro 3 do 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Diante da inexistência de regras formais 
relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas 
patrimoniais, que se estabeleça e publique tais procedimentos com vistas a serem 

ão atendimento por parte do público usuário dos bens; 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

que se proceda à realização do inventário 
anual do Campus, por meio da constituição de comissão inventariante, conforme 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

que se proceda à correção do ato de 
tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos 
(monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o controle dos bens patrimoniais 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se adotem medidas administrativas a fim 
de promover o monitoramento periódico dos bens no Campus com vista a se 
evitar situações que possam comprometer a segurança e integridade deles; 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se promovam as medidas necessárias 
utilizar sistema que ofereça requisitos mínimos e indispensáveis de 

segurança, proteção  e transparência das informações relativas ao Patrimônio, 
o às necessidades patrimoniais do IFBA, de maneira eficaz e 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

285 2016.013.2.1.2.1 Inadequação do Manual à realidade do IFBA 

286 2016.013.02.2.2 
Falta de formalização e publicação do Manual em 
desobediência ao disposto no Regimento Geral do 
Instituto 

287 2016.013.02.2.3 Inadequação do Manual à realidade do IFBA 

288 2016.013.03.3.1 
Prática irregular de duplicação de tombos, 
impossibilitando o controle dos bens 

289 2017.002.3.3.2 
Prestação de contas incompletas e sem 
tempestividade 

290 2017.003.2.2.2 
Prestação de contas incompletas e sem 
tempestividade 

291 2017.005.1.1.3 
Prestação de contas incompletas e sem 
tempestividade 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Reitoria 

Constatação 2.1/Recomendação 2.1: que se proceda à adequação do manual de 
patrimônio às reais necessidades dos Campi e Reitoria do IFBA, considerando
a necessidade de uma participação coletiva dos setores responsáveis pela gestão 
do patrimônio;  

Falta de formalização e publicação do Manual em 
ao disposto no Regimento Geral do Reitoria 

Constatação 02/Recomendação 2.2: que após a sua adequação, o manual seja 
publicizado com o objetivo de informar e dar conhecimento das regras e 
procedimentos à todas as unidades do interior; 

Reitoria 

Constatação 03/Recomendação 3.1: que se proceda à correção do ato de 
tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos 
(monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o controle dos bens patrimoniais 
em conformidade ao que dispõe a legislação pertinente; 

Reitoria 

Constatação 03/Recomendação 3.1: que se proceda à correção do ato de 
tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos 
(monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o controle dos bens patrimoniais 
em conformidade ao que dispõe a legislação pertinente; 

Jacobina 

Constatação 3/Recomendação 3.2: diante da inexistência de regras formais 
relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas de 
prestação de contas de diárias, que se estabeleça e publique tais procedimentos 
com vistas a serem adotados nos casos de não atendimento aos prazos legais por 
parte do proposto. 

Eunápolis 

Constatação 2/Recomendação 2.2: diante da inexistência de regras formais,
relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas de 
prestação de contas de diárias, que se estabeleça e publique tais procedimentos 
com vistas a serem adotados nos casos de não atendimento dos prazos legais por 
parte do proposto 

Salvador 

Constatação 1/Recomendação 1.3: tendo em vista que o administrador público se 
serve do poder-dever de disciplinar como meio de controlar o desempenho das 
funções e a conduta dos seus servidores, que se estabeleçam normas para os 
casos de ausência de prestação de contas, de inobservância e ou de 
descumprimento dos prazos legais, uma vez que não existe disposição legal a 
nível Institucional; 

70 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

que se proceda à adequação do manual de 
considerando-se 

a necessidade de uma participação coletiva dos setores responsáveis pela gestão 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

que após a sua adequação, o manual seja 
publicizado com o objetivo de informar e dar conhecimento das regras e 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 03/Recomendação 3.1: que se proceda à correção do ato de 
tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos 
(monitor e CPU) com o objetivo de estabelecer o controle dos bens patrimoniais 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

: que se proceda à correção do ato de 
tombamento dos bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos 

controle dos bens patrimoniais 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

diante da inexistência de regras formais 
relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas de 
prestação de contas de diárias, que se estabeleça e publique tais procedimentos 

os prazos legais por 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

diante da inexistência de regras formais, 
relacionadas aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas de 
prestação de contas de diárias, que se estabeleça e publique tais procedimentos 
com vistas a serem adotados nos casos de não atendimento dos prazos legais por 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/Recomendação 1.3: tendo em vista que o administrador público se 
meio de controlar o desempenho das 

funções e a conduta dos seus servidores, que se estabeleçam normas para os 

descumprimento dos prazos legais, uma vez que não existe disposição legal a 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

292 2017.006.1.1.1 

Ausência de observação de alguns dos componentes 
da Estrutura dos Controles Internos da Gestão, 
conforme o disposto no Capítulo II, Seção III da 
Instrução Normativa Conjunta de nº 01/2016 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
da Controladoria Geral da União. 

293 2017.006.2.2.1 
Inscrição e seleção, no programa PAAE, com 
documentação incompleta ou desatualizada. 

294 2017.006.5.5.2 
Deficiência no acompanhamento dos estudantes 
inseridos no programa PAAE. 

295 2017.007.03.3.1 
Pouco reaproveitamento dos valores relativos ao 
ressarcimento de passagens canceladas. 

296 2017.007.03.3.2 
Pouco reaproveitamento dos valores relativos ao 
ressarcimento de passagens canceladas. 

297 2017.007.04.4.1 

Ausência de observação de alguns dos componentes 
da Estrutura dos Controles Internos da Gestão, 
conforme o disposto no Capítulo II, Seção III da 
Instrução Normativa Conjunta de nº 01/2016 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
da Controladoria Geral da União. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Ausência de observação de alguns dos componentes 

conforme o disposto no Capítulo II, Seção III da 
Normativa Conjunta de nº 01/2016 do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

Simões Filho 

Constatação 1/Recomendação 1.1: Que a Coordenação Psicossocial do Campus, 
responsável pelo processo de inscrição e seleção do PAAE, implemente 
controles internos a fim de mitigar os riscos inerentes à sua ausência na execução 
do programa. 

Simões Filho 

Constatação 2/Recomendação 2.1: Que a Coordenação Psicossocial adote 
procedimentos de coleta e conferência dos documentos exigidos para a inscrição 
e seleção no PAAE, a fim de não causar prejuízos àqueles que cumprem todos o
critérios exigidos no edital. 

Deficiência no acompanhamento dos estudantes 
Simões Filho 

Constatação 5/Recomendação 5.2: Que a Direção de Ensino (DEPEN) promova 
a criação da Gestão da Assistência Estudantil ou sua efetiva atuação a fim de 
melhorar os controles internos do Programa PAE. 

relativos ao 
Reitoria 

Constatação 3/Recomendação 3.1:  Que o Gabinete da Reitoria adote novas 
medidas no sentido de regularizar o status dos reembolsos “Pendente de 
Solução” no Sistema SCDP. 

Pouco reaproveitamento dos valores relativos ao 
Reitoria 

Constatação 3/Recomendação 3.2:  Que o Gabinete da Reitoria encaminhe a esta 
Unidade de Auditoria a documentação comprobatória dos efetivos reembolsos 
das passagens relacionadas na Constatação 03, com status “Pendente de 
Solução”, realizados no histórico do bilhetes e nas faturas do cartão pagador.

Ausência de observação de alguns dos componentes 
da Estrutura dos Controles Internos da Gestão, 
conforme o disposto no Capítulo II, Seção III da 

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

Reitoria 

Constatação 4/Recomendação 4.1:  Que o Gabinete da Reitoria no que tange à 
consecução de suas atividades implante medidas com vistas à elaboração de 
normas e ou manuais que padronizem os procedimentos, bem como estabeleça 
rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 
atividades relacionados ao processo de aquisição de passagens aéreas.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Que a Coordenação Psicossocial do Campus, 
PAAE, implemente 

controles internos a fim de mitigar os riscos inerentes à sua ausência na execução 
Samantha de 

Oliveira Kaihara 
Para providência 

do Gestor 

Que a Coordenação Psicossocial adote 
procedimentos de coleta e conferência dos documentos exigidos para a inscrição 
e seleção no PAAE, a fim de não causar prejuízos àqueles que cumprem todos os 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

(DEPEN) promova 
a criação da Gestão da Assistência Estudantil ou sua efetiva atuação a fim de 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Que o Gabinete da Reitoria adote novas 
medidas no sentido de regularizar o status dos reembolsos “Pendente de 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Que o Gabinete da Reitoria encaminhe a esta 
Unidade de Auditoria a documentação comprobatória dos efetivos reembolsos 
das passagens relacionadas na Constatação 03, com status “Pendente de 

tão pagador. 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Que o Gabinete da Reitoria no que tange à 
oração de 

normas e ou manuais que padronizem os procedimentos, bem como estabeleça 
rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 
atividades relacionados ao processo de aquisição de passagens aéreas. 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

298 2017.008.01.1.1 

Ausência de observação de alguns componentes da 
Estrutura dos Controles Internos da Gestão, 

conforme o disposto na Seção III, Capítulo II da 
Instrução Normativa Conjunta de nº 01/2016 do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
da Controladoria Geral da União. 

299 2017.008.02.2.1 
Contratação de professor substituto, após o retorno 
do titular às suas atividades. 

300 2017.008.03.3.1 
Manutenção de contratos de professor substituto, 
após o retorno do titular às suas atividades. 

301 2017.008.04.4.1 
Designação de professor substituto para o 
desempenho de atribuições não previstas no 
respectivo contrato de trabalho. 

302 2017.008.05.5.2 
 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Ausência de observação de alguns componentes da 
Estrutura dos Controles Internos da Gestão, 

conforme o disposto na Seção III, Capítulo II da 
Instrução Normativa Conjunta de nº 01/2016 do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e 

Reitoria 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: Que a DGP formalize adequadamente o 
processo da contratação de Professor Substituto, incluindo também, os seguintes 
documentos: 
• Solicitação do Departamento de Ensino para contratar professor substituto nas 
vagas decorrentes de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, 
afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória;
• Cópia do Edital e respectiva publicaç
• Documento do Departamento de Ensino solicitando contratação de professor 
substituto, contendo regime de trabalho, disciplinas que serão ministradas;
• Documento da Diretoria de Gestão de Pessoas contendo: origem da vaga, 
nome, padrão/classe, titulação do professor a ser substituído;
• Contrato de Trabalho e termo aditivo;
• Documento de solicitação do Departamento/Campus da renovação do contrato;
• Publicações inerentes ao contrato de trabalho, suas prorrogações e do edital do 
processo de seleção simplificado. 

Contratação de professor substituto, após o retorno 
Reitoria 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: Que a PROEN e a DGP aprimorem os 
controles internos administrativos, de modo que se possa evidenciar a 
conformidade nas motivações apresentadas, para contratação e posterior 
prorrogação dos contratos de professores substitutos. 

Manutenção de contratos de professor substituto, 
Reitoria 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: Que a DGP desenvolva mecanismos 
eficazes, preferencialmente informatizados, para o acompanhamento dos
contratuais (prorrogações/rescisões). 

Reitoria 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: Que a DGP oriente as Diretorias dos 
Campi sobre as vedações da Lei nº 8.745/1993, referentes ao exercício de 
atribuições, funções ou encargos pelos professores substitutos, não previstos nos 
respectivos contratos de trabalho. 

Reitoria 
Constatação 05 / Recomendação 5.2:Que a PROEN e a DGP, em atuação 
conjunta, realizem estudos e desenvolvam mecanismos com o objetivo de 
otimizar a alocação dos docentes já em atividade no Instituto. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: Que a DGP formalize adequadamente o 
processo da contratação de Professor Substituto, incluindo também, os seguintes 

Departamento de Ensino para contratar professor substituto nas 
vagas decorrentes de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, 
afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória; 
• Cópia do Edital e respectiva publicação; 
• Documento do Departamento de Ensino solicitando contratação de professor 
substituto, contendo regime de trabalho, disciplinas que serão ministradas; 
• Documento da Diretoria de Gestão de Pessoas contendo: origem da vaga, 

o do professor a ser substituído; 
• Contrato de Trabalho e termo aditivo; 
• Documento de solicitação do Departamento/Campus da renovação do contrato; 
• Publicações inerentes ao contrato de trabalho, suas prorrogações e do edital do 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: Que a PROEN e a DGP aprimorem os 
internos administrativos, de modo que se possa evidenciar a 

conformidade nas motivações apresentadas, para contratação e posterior 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
Para providência 

do Gestor 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: Que a DGP desenvolva mecanismos 
eficazes, preferencialmente informatizados, para o acompanhamento dos prazos 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: Que a DGP oriente as Diretorias dos 
Campi sobre as vedações da Lei nº 8.745/1993, referentes ao exercício de 
atribuições, funções ou encargos pelos professores substitutos, não previstos nos 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 05 / Recomendação 5.2:Que a PROEN e a DGP, em atuação 
conjunta, realizem estudos e desenvolvam mecanismos com o objetivo de 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

303 2017.009.01.1 
Fragilidades na estrutura de controle interno 
administrativo da GRA. 

304 2017.009.01.2 
Fragilidades na estrutura de controle interno 
administrativo da GRA. 

305 2017.009.01.3 
Fragilidades na estrutura de controle interno 
administrativo da GRA. 

306 2017.010.1.1.1 

Execução de apenas 33% da meta financeira prevista 
para a ação 20RL – Funcionamento de Instituições 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 
constante do Programa 2080 - Educação de 
Qualidade para todos, fonte de investimento, até o 
dia 14/12/2017. 

307 2018.001.1.1.1.1 Ofensa ao princípio da segregação de funções.

308 2018.001.3.3.1 Inconsistência na estimativa de preços. 

309 2018.001.4.4.1 Ausência de ata de registro de preços no processo.

310 2018.001.5.5.1 Ausência do edital da licitação no processo.

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Fragilidades na estrutura de controle interno 
Simões Filho 

Constatação 01/Recomendação 1:que se adotem as medidas necessárias com 
vistas à elaboração de manual/documento de funcionamento do setor de 
Registros Acadêmico. 

Fragilidades na estrutura de controle interno 
Simões Filho 

Constatação 1/Recomendação 2: que ao se elaborar o manual, considere
importância de dispor, no referido documento, o processo de monitoramento das 
informações com a descrição da metodologia adotada, a periodicidade do 
acompanhamento, os prazos para atualização destas  nos Sistemas e a forma 
detalhada de como ocorre a verificação da consistência dos dados. 

Fragilidades na estrutura de controle interno 
Simões Filho 

Constatação 1/Recomendação 3:que se promova o treinamento/capacitação da 
coordenação (supervisão) em cursos específicos sobre ferramentas de gestão 
(fluxograma/ mapeamento de processos, dentre outros) a fim de promover o 
aperfeiçoamento das atividades do setor;    

Execução de apenas 33% da meta financeira prevista 
Funcionamento de Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 
Educação de 

Qualidade para todos, fonte de investimento, até o 

Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 1.1.: Que a PROAP aprimore ou crie controles 
internos administrativos no sentido de proporcionar um acompanhamen
da execução da Lei Orçamentária Anual - LOA, a fim de conferir maior eficácia, 
eficiência e economicidade na gestão do Instituto. 

funções. Salvador 
Constatação 1.1/Recomendação 1.1.: Que se iniciem os trâmites legais para a 
modificação do Regimento do Campus de Salvador, objetivando adequar o rol de 
competências atribuídas aos pregoeiros às normas que regulamentam a matéria.

Salvador 

Constatação 3 /Recomendação 3.1.: Que o setor de Compras, nas futuras 
aquisições de material de consumo, aprimore os mecanismos de controle do 
processo licitatório, principalmente na fase de cotação dos preços, a fim de 
detectar erros na elaboração da pesquisa de preços e garantir, efetivamente, o 
confronto dos valores cotados com aqueles praticados por outros órgãos da 
Administração Pública. 

Ausência de ata de registro de preços no processo. Salvador 
Constatação 4 /Recomendação 4.1.: Que se providencie a assinatura da ata de 
registro de preços dentro dos prazos estabelecidos pelo edital.  

processo. Salvador 
Constatação 5 /Recomendação 5.1.:Que se anexe o edital da licitação ao 
processo. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

que se adotem as medidas necessárias com 
vistas à elaboração de manual/documento de funcionamento do setor de 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

que ao se elaborar o manual, considere-se a 
importância de dispor, no referido documento, o processo de monitoramento das 
informações com a descrição da metodologia adotada, a periodicidade do 

ualização destas  nos Sistemas e a forma 
 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

que se promova o treinamento/capacitação da 
coordenação (supervisão) em cursos específicos sobre ferramentas de gestão 
(fluxograma/ mapeamento de processos, dentre outros) a fim de promover o 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

.: Que a PROAP aprimore ou crie controles 
internos administrativos no sentido de proporcionar um acompanhamento efetivo 

LOA, a fim de conferir maior eficácia, 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
Para providência 

do Gestor 

Constatação 1.1/Recomendação 1.1.: Que se iniciem os trâmites legais para a 
modificação do Regimento do Campus de Salvador, objetivando adequar o rol de 
competências atribuídas aos pregoeiros às normas que regulamentam a matéria. 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 3 /Recomendação 3.1.: Que o setor de Compras, nas futuras 
aquisições de material de consumo, aprimore os mecanismos de controle do 
processo licitatório, principalmente na fase de cotação dos preços, a fim de 
detectar erros na elaboração da pesquisa de preços e garantir, efetivamente, o 
confronto dos valores cotados com aqueles praticados por outros órgãos da 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4 /Recomendação 4.1.: Que se providencie a assinatura da ata de Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 5 /Recomendação 5.1.:Que se anexe o edital da licitação ao Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

311 2018.001.6.6.1 
Ausência dos comprovantes das publicações de 

aviso do edital no processo. 

312 2018.001.9.9.1 

Ausência de aprovação do termo de referência pela 
autoridade competente. 

313 2018.001.9.9.2 

314 2018.002.1.1.1 Ofensa ao princípio da segregação de funções.

315 2018.002.3.3.1 
Ausência de documentação que comprove a 

realização de estudos técnicos preliminares para a 
contratação de serviços. 

316 2018.002.4.4.1 
Ausência de documentação que comprove a 

indicação formal de fiscal e preposto do contrato.

317 2018.002.6.6.1 Definição incompleta das condições de pagamento.

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Ausência dos comprovantes das publicações de 
Salvador 

Constatação 6 /Recomendação 6.1.: Que se anexe todos os comprovantes de 
publicação do aviso do edital da licitação ao processo. 

Ausência de aprovação do termo de referência pela 
Salvador 

Constatação 9 /Recomendação 9.1.: Que a autoridade competente, ao aprovar o 
termo de referência, o faça por ato motivado e formalizado, conforme as 
exigências legais. 

Constatação 9 /Recomendação 9.2.: Que o pregoeiro, quando da realização de 
futuros pregões, exija o cumprimento de todas as etapas de sua fase preparatória, 
como a aprovação do termo de referência, antes de dar início à fase externa da 
licitação. 

Ofensa ao princípio da segregação de funções. Salvador 
Constatação 1 /Recomendação 1.1: Que o Gestor inicie os trâmites legais para a 
modificação dos normativos do Campus de Salvador, objetivando adequar o rol 
de competências atribuídas aos pregoeiros. 

Ausência de documentação que comprove a 
realização de estudos técnicos preliminares para a Salvador 

Constatação 3 /Recomendação 3.1: Que o Gestor realize os procedimentos 
exigidos por lei para contratação e renovação dos contratos, especialmente, a 
realização de estudos técnicos preliminares a fim de garantir a proposta 
vantajosa e adequada (quantidade, qualidade e preço) para o Instituto.

Ausência de documentação que comprove a 
indicação formal de fiscal e preposto do contrato. 

Salvador 
Constatação 4/Recomendação 4.1: Que o Gestor realize os procedimentos 
exigidos por lei a fim de garantir a formalização da indicação do fiscal e 
preposto do contrato. 

incompleta das condições de pagamento. Salvador 
Constatação 6 /Recomendação 6.1: Que o gestor estabeleça de forma clara as 
condições de pagamento no contrato. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 6 /Recomendação 6.1.: Que se anexe todos os comprovantes de Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 9 /Recomendação 9.1.: Que a autoridade competente, ao aprovar o 
termo de referência, o faça por ato motivado e formalizado, conforme as 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 9 /Recomendação 9.2.: Que o pregoeiro, quando da realização de 
futuros pregões, exija o cumprimento de todas as etapas de sua fase preparatória, 
como a aprovação do termo de referência, antes de dar início à fase externa da 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1 /Recomendação 1.1: Que o Gestor inicie os trâmites legais para a 
Salvador, objetivando adequar o rol 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 3 /Recomendação 3.1: Que o Gestor realize os procedimentos 
exigidos por lei para contratação e renovação dos contratos, especialmente, a 
realização de estudos técnicos preliminares a fim de garantir a proposta mais 
vantajosa e adequada (quantidade, qualidade e preço) para o Instituto. 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/Recomendação 4.1: Que o Gestor realize os procedimentos 
exigidos por lei a fim de garantir a formalização da indicação do fiscal e 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 6 /Recomendação 6.1: Que o gestor estabeleça de forma clara as Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

318 2018.003.1.1.1 

Desconformidades legais constatadas na etapa do 
planejamento em relação ao disposto na IN 04/2014:                                  
- Ausência de efetivo alinhamento do Documento de 
Oficialização da Demanda - DOD ao Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação – PDTI;                                          
- Inexistência de Declaração de viabilidade técnica e 
econômica da contratação;                               - 
Contradição e impropriedade na etapa de avaliação 
do estudo preliminar.                                                 
Detalhamento do objeto após a autorização da 
licitação;                                                                                                   
- Inadequação do Termo de referência;                      
Impossibilidade de identificação do custo individual 
por equipamentos.                                                                

319 2018.003.1.1.2 

Desconformidades legais constatadas na etapa do 
planejamento em relação ao disposto na IN 04/2014:                                  
- Ausência de efetivo alinhamento do Documento de 
Oficialização da Demanda - DOD ao Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação – PDTI;                                          
- Inexistência de Declaração de viabilidade técnica e 
econômica da contratação;                               - 
Contradição e impropriedade na etapa de avaliação 
do estudo preliminar.                                                 
Detalhamento do objeto após a autorização da 
licitação;                                                                                                   
- Inadequação do Termo de referência;                      
Impossibilidade de identificação do custo individual 
por equipamentos.                                                                

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Desconformidades legais constatadas na etapa do 
planejamento em relação ao disposto na IN 04/2014:                                  

Ausência de efetivo alinhamento do Documento de 
DOD ao Plano Diretor 

PDTI;                                          
Inexistência de Declaração de viabilidade técnica e 

Contradição e impropriedade na etapa de avaliação 
                           - 

licitação;                                                                                                   
Inadequação do Termo de referência;                      

e de identificação do custo individual 
por equipamentos.                                                                

Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 1.1: que os gestores responsáveis pelas áreas 
Técnicas e Administrativas estabeleçam as medidas de controle, a fim de 
promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 
planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 
considerando a necessidade de:                                                            
1.1    – realizar o efetivo alinhamento das aquisições com as estratégias 
institucionais constante do Plano Diretor de Tecnologia de Informação 

Desconformidades legais constatadas na etapa do 
planejamento em relação ao disposto na IN 04/2014:                                  

Ausência de efetivo alinhamento do Documento de 
DOD ao Plano Diretor 

PDTI;                                          
Inexistência de Declaração de viabilidade técnica e 

Contradição e impropriedade na etapa de avaliação 
                           - 

licitação;                                                                                                   
Inadequação do Termo de referência;                      

e de identificação do custo individual 
por equipamentos.                                                                

Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 1.2: que os gestores responsáveis pelas áreas 
Técnicas e Administrativas estabeleçam as medidas de controle, a fim de 
promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 
planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 
considerando a necessidade de:                                                            
1.2 – fazer constar na etapa do Estudo Preliminar à efetiva declaração de 
viabilidade da contratação, sendo indispensável que haja fundamentação da 
escolha com base na avaliação qualitativa e quantitativa, bem como da análise 
comparativa dos custos;                                                                                                      

75 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/Recomendação 1.1: que os gestores responsáveis pelas áreas 
controle, a fim de 

promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 
planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 
considerando a necessidade de:                                                                                                                            

realizar o efetivo alinhamento das aquisições com as estratégias 
institucionais constante do Plano Diretor de Tecnologia de Informação – TI;                                           

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/Recomendação 1.2: que os gestores responsáveis pelas áreas 
controle, a fim de 

promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 
planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 
considerando a necessidade de:                                                                                                                                                

fazer constar na etapa do Estudo Preliminar à efetiva declaração de 
viabilidade da contratação, sendo indispensável que haja fundamentação da 

iação qualitativa e quantitativa, bem como da análise 
comparativa dos custos;                                                                                                      

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

320 2018.003.1.1.3 

Desconformidades legais constatadas na etapa do 
planejamento em relação ao disposto na IN 04/2014:                                  
- Ausência de efetivo alinhamento do Documento de 
Oficialização da Demanda - DOD ao Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação – PDTI;                                          
- Inexistência de Declaração de viabilidade técnica e 
econômica da contratação;                               - 
Contradição e impropriedade na etapa de avaliação 
do estudo preliminar.                                                 
Detalhamento do objeto após a autorização da 
licitação;                                                                                                   
- Inadequação do Termo de referência;                      
Impossibilidade de identificação do custo individual 
por equipamentos.                                                                

321 2018.003.3.3 Detectados indícios de favorecimento         

322 2018.003.3.4 Detectados indícios de favorecimento         

323 2018.003.4.5 

Impropriedade na incorporação dos bens ao 
patrimônio do IFBA.                                                                                 
– Superestimação do valor de registro do scanner 3D 
digital;                                                                                                                       
- Falta de registro analítico dos bens. 

324 2018.004.1.01 
Controles internos deficientes e insuficientes nos 
cinco componentes da Estrutura COSO. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Desconformidades legais constatadas na etapa do 
planejamento em relação ao disposto na IN 04/2014:                                  

Ausência de efetivo alinhamento do Documento de 
DOD ao Plano Diretor 

PDTI;                                          
Inexistência de Declaração de viabilidade técnica e 

Contradição e impropriedade na etapa de avaliação 
                           - 

licitação;                                                                                                   
Inadequação do Termo de referência;                      

e de identificação do custo individual 
por equipamentos.                                                                

Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 1.3: que os gestores responsáveis pelas áreas 
Técnicas e Administrativas estabeleçam as medidas de controle, a fim de 
promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 
planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 
considerando a necessidade de:                                                            
1.3 – apresentar a estimativa de preços unitários nos termos de referência dos 
itens da contratação de modo a permitir a identificação deste na composição do 
preço global;                                                                                   

Reitoria 

Constatação3/ Recomendação 3: que se encaminhe a esta AUDIN as 
ações/medidas de controle implementadas com o objetivo de prevenir e coibir 
práticas lesivas ao processo de contratação de bens de Tecnologia de Informação 
- TI e demais processos licitatórios do Instituto. 

Reitoria 

Constatação 3/Recomendação 4: Considerando os indícios de 
conluio/favorecimento entre empresas, observados na etapa de seleção do 
fornecedor,que a PROAP encaminhe a esta AUDIN o resultado da apuração da 
conduta dos envolvidos no processo de contratação do scanner 3D 

patrimônio do IFBA.                                                                                 
Superestimação do valor de registro do scanner 3D 

                                                                                                   
Reitoria 

Constatação 4/ Recomendação 5: que o DEPAT encaminhe a esta AUDIN as 
ações/medidas realizadas com o objetivo de estabelecer o controle patrimonial 
dos bens adquiridos em conjunto. 

Controles internos deficientes e insuficientes nos 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 01:  Que a PROAP informe ao Conselho Superior 
(CONSUP) sobre as mudanças implementadas em sua estrutura, incluindo a 
distribuição das funções gratificadas e dos cargos comissionados, a fim de 
regularizar a atual inconsonância com o Regimento Interno. 

76 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/Recomendação 1.3: que os gestores responsáveis pelas áreas 
controle, a fim de 

promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de 
planejamento da contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, 
considerando a necessidade de:                                                                                                                                                                                         

apresentar a estimativa de preços unitários nos termos de referência dos 
ens da contratação de modo a permitir a identificação deste na composição do 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação3/ Recomendação 3: que se encaminhe a esta AUDIN as 
ações/medidas de controle implementadas com o objetivo de prevenir e coibir 

ia de Informação 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

conluio/favorecimento entre empresas, observados na etapa de seleção do 
fornecedor,que a PROAP encaminhe a esta AUDIN o resultado da apuração da 

 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/ Recomendação 5: que o DEPAT encaminhe a esta AUDIN as 
de estabelecer o controle patrimonial 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 01:  Que a PROAP informe ao Conselho Superior 
(CONSUP) sobre as mudanças implementadas em sua estrutura, incluindo a 
distribuição das funções gratificadas e dos cargos comissionados, a fim de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

325 2018.004.1.02 
Controles internos deficientes e insuficientes nos 
cinco componentes da Estrutura COSO. 

326 2018.004.1.03 
Controles internos deficientes e insuficientes nos 
cinco componentes da Estrutura COSO. 

327 2018.004.1.04 
Controles internos deficientes e insuficientes nos 
cinco componentes da Estrutura COSO. 

328 2018.004.1.05 
Controles internos deficientes e insuficientes nos 
cinco componentes da Estrutura COSO. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Controles internos deficientes e insuficientes nos 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 02:  Que a PROAP envie ao CONSUP
de modificação do Regimento Interno relativas as disposições de sua alçada e 
que considere pertinente e necessário, sobretudo no que se refere às 
impropriedades relativas à elaboração do edital de licitação pelo Pregoeiro, bem 
como a atribuição à Gerência de Administração da responsabilidade de atestar as 
notas fiscais/faturas dos serviços e materiais adquiridos pela Reitoria deste 
IFBA. 

insuficientes nos 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 03:  Que a PROAP incentive a capacitação de 
seus servidores nas áreas de controles internos e gestão de riscos, a fim de 
implantá-los devidamente neste Instituto, incluindo o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de reconhecimento e motivação dos seus próprios servidores.

Controles internos deficientes e insuficientes nos 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 04:  Que a PROAP busque aprimorar os meios 
para promover a otimização na alocação dos recursos públicos, criando 
mecanismos formais de controle, como normas e manuais internos, os quais 
contenham, de acordo com o alcance de cada documento, dentre outras regras:
4.1: As atribuições dos servidores lotados nos setores dessa Pró-Reitoria;
4.2: As formas de averiguar o caráter ilibado do servidor na execução das suas 
funções, antes de lhes atribuírem funções que, por sua natureza, exigiam 
integridade e probidade por parte de quem as exercem; 
4.3: Os mecanismos de acompanhamento contínuo das principais atividades 
desempenhadas no âmbito de sua unidade;                                         4.4: 
Mecanismos de identificação de responsabilidade e avaliação das informações 
constantes nos checklists, para que estes atinjam os objetivos para os quais foram 
criados; 
4.5: As diretrizes para aperfeiçoar a comunicação entre a Pró-Reitoria e os 
campi, de modo que, tanto esta quanto os campi apropriem-se de informações de 
qualidade, de forma tempestiva e efetiva. 

Controles internos deficientes e insuficientes nos 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 05:  Que a PROAP estabeleça seus objetivos e 
respectivos riscos de forma clara e objetiva, bem como crie mecanismos para 
que tais objetivos e riscos sejam acessíveis aos servidores lotados nos setores aos 
quais possuam correspondência. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/ Recomendação 02:  Que a PROAP envie ao CONSUP sugestão 
de modificação do Regimento Interno relativas as disposições de sua alçada e 
que considere pertinente e necessário, sobretudo no que se refere às 
impropriedades relativas à elaboração do edital de licitação pelo Pregoeiro, bem 

Gerência de Administração da responsabilidade de atestar as 
notas fiscais/faturas dos serviços e materiais adquiridos pela Reitoria deste 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 03:  Que a PROAP incentive a capacitação de 
seus servidores nas áreas de controles internos e gestão de riscos, a fim de 

ncluindo o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de reconhecimento e motivação dos seus próprios servidores. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 04:  Que a PROAP busque aprimorar os meios 
para promover a otimização na alocação dos recursos públicos, criando 
mecanismos formais de controle, como normas e manuais internos, os quais 

rdo com o alcance de cada documento, dentre outras regras: 
Reitoria; 

4.2: As formas de averiguar o caráter ilibado do servidor na execução das suas 
ue, por sua natureza, exigiam 

4.3: Os mecanismos de acompanhamento contínuo das principais atividades 
desempenhadas no âmbito de sua unidade;                                         4.4: 

dentificação de responsabilidade e avaliação das informações 
constantes nos checklists, para que estes atinjam os objetivos para os quais foram 

Reitoria e os 
se de informações de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 05:  Que a PROAP estabeleça seus objetivos e 
respectivos riscos de forma clara e objetiva, bem como crie mecanismos para 
que tais objetivos e riscos sejam acessíveis aos servidores lotados nos setores aos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

329 2018.004.1.06 
Controles internos deficientes e insuficientes nos 
cinco componentes da Estrutura COSO. 

330 2018.004.1.07 
Controles internos deficientes e insuficientes nos 
cinco componentes da Estrutura COSO. 

331 2018.004.1.08 
Controles internos deficientes e insuficientes nos 
cinco componentes da Estrutura COSO. 

332 2018.005.1.01-1.1 
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. 333 2018.005.1.01-1.2 

334 2018.005.2.02-2.1 
Definição imprecisa do objeto, propenso a gerar 
expressivo dano ao erário. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Controles internos deficientes e insuficientes nos 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 06: Que a PROAP passe a observar o 
básico de segregação de funções, estabelecendo critérios para seleção dos 
servidores das comissões de licitação e das equipes de apoio do Pregoeiro, de 
forma a evitar aqueles que possuem cargos/atribuições incompatíveis com tais 
funções, como: 
- Servidor responsável pelo atesto da prestação de serviço ou recebimento de 
bens; 
-  Fiscal de contrato; 
- Ordenador de despesa; 
- Responsável pelo almoxarifado; e 
- Servidor ocupante de cargo com atuação na fase interna do procedimento 
licitatório. 

Controles internos deficientes e insuficientes nos 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 07:  Que a PROAP estabeleça outros tipos de 
controle, tais como manuais de rotinas e procedimentos, fluxogramas, mapas de 
processos e outras ferramentas que forem consideradas pertinentes e eficientes 
para o atingimento dos objetivos institucionais. 

Controles internos deficientes e insuficientes nos 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 08:  Que a PROAP passe a disponibilizar as 
informações relacionadas ao item “Acompanhamento de Relatórios 
Reitoria de Administração e Planejamento” constante na página “Transparência 
IFBA”. 

A Portaria de designação da comissão de pregoeiros 
legislações e 

jurisprudências que regem o ato, bem como com os 

Reitoria 
Constatação 1/ 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. 

Reitoria 
Constatação 1/ 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.

Definição imprecisa do objeto, propenso a gerar 
Reitoria 

Constatação 2/ 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. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/ Recomendação 06: Que a PROAP passe a observar o princípio 
básico de segregação de funções, estabelecendo critérios para seleção dos 
servidores das comissões de licitação e das equipes de apoio do Pregoeiro, de 
forma a evitar aqueles que possuem cargos/atribuições incompatíveis com tais 

Servidor responsável pelo atesto da prestação de serviço ou recebimento de 

Servidor ocupante de cargo com atuação na fase interna do procedimento 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 07:  Que a PROAP estabeleça outros tipos de 
como manuais de rotinas e procedimentos, fluxogramas, mapas de 

processos e outras ferramentas que forem consideradas pertinentes e eficientes 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 08:  Que a PROAP passe a disponibilizar as 
informações relacionadas ao item “Acompanhamento de Relatórios – Pró-
Reitoria de Administração e Planejamento” constante na página “Transparência 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.1: Que a PROAP passe a inserir prazo de 
vigência nas Portarias de Designação da Comissão Permanente de Licitação, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Que a PROAP passe a designar equipe de 
Pregoeiros haja vista os 

requisitos para fazer parte tanto da equipe quanto da comissão. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 2/ Recomendação 2.1: Que a PROAP passe a instruir os processos 
de licitação com todas as documentações relativas à parte da fase de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

335 2018.005.2.02-2.2 

336 2018.005.3.03 

Exigência de termos, no instrumento contratual, sem 
a devida previsão na Minuta aprovada pela 
Procuradoria Jurídica junto ao IFBA 
(PROJUR/IFBA). 

337 2018.005.4.04 

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. 

338 2018.005.5.05 

Ausência de rubrica no original do edital, tornando
passível de eventuais modificações, ainda que sem o 
conhecimento daqueles que se responsabilizaram 
pela sua elaboração.  

339 2018.005.6.06 

Não foram inseridos no Termo de Referência: 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; 
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. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Reitoria 

Constatação 2/ 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 
os erros e/ou contribuir para sanar as dificuldades enfrentadas por essas 
unidades. 

Exigência de termos, no instrumento contratual, sem 

Reitoria 

Constatação 3/ 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.

da qualidade e aceite dos 
serviços executados, dificultando, assim, a atuação 

Reitoria 

Constatação 4/ Recomendação 04: Que a DGAP, em conjunto com os campi (se 
for necessário), passe a estabelecer Instrumento de Medição de Resulta
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. 

Ausência de rubrica no original do edital, tornando-o 
passível de eventuais modificações, ainda que sem o 
conhecimento daqueles que se responsabilizaram 

Reitoria 

Constatação 5/ 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.

Não foram inseridos no Termo de Referência: Regra 

contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 
amortizados no primeiro ano da contratação deverão 
ser eliminados como condição para a renovação; 

empregados pela empresa contratada deverá ser feito 
por depósito bancário, na conta dos empregados, em 

Reitoria 

Constatação 6/ 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. 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; 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. 

79 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 2/ 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 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que a DGAP insira em seu documento 
orientador (como manual, mapeamento ou fluxograma) a necessidade de retorno 

so haja modificação voluntária de 
cláusulas contratuais após a emissão do parecer pela referida Procuradoria. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/ 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 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que a DGAP insira em seu documento 
tador (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 

abilizaram pela sua elaboração. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que a DGAP insira na minuta do Edital, 
relativo à contratação de serviços terceirizados, as exigências elencadas abaixo, a 

se evitar a não previsão nas futuras contratações. Regra estabelecendo 
que, nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos 
ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como 

isão 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 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

340 2018.005.7.07 

Inobservância às exigências legais da publicidade 
dos atos administrativos no que se refere à 
convocação dos interessados e à publicação 
resumida do contrato. 

341 2018.005.8.08-8.1 

Inobservância ao requisito da Transparência e do 
consequente controle social. 

342 2018.005.8.08-8.2 

343 2018.005.9.09 

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. 

344 
2018.006.1.01-

1.1.1 

CONSTATAÇÃO 01: Superfaturamento nos 
pagamentos devido à falha na fase de planejamento 
da contratação e na atuação do fiscal de contrato. 
CONSTATAÇÃO 1.1: Pagamento por materiais de 
higienização não entregues pela SULCLEAN. 
CONSTATAÇÃO 1.2: Pagamento pela depreciação 
e pela manutenção de equipamentos que não foram 
disponibilizados ao campus. CONSTATAÇÃO 1.3: 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Inobservância às exigências legais da publicidade 

Reitoria 

Constatação 7/ 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. 

Inobservância ao requisito da Transparência e do 

Reitoria 
Constatação 8/ 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. 

Reitoria 
Constatação 8/ Recomendação 8.2: Que a DGAP crie mecanismo de 
acompanhamento da efetiva publicação dos contratos celebrados pelo IFBA.

sustentabilidade ambiental, quanto ao disposto no 
Reitoria 

Constatação 9/ Recomendação 09: Que a DGAP faça constar nos Termos de 
Referências, como obrigação da contratada, as seguintes exigências normativas: 
Adoção de boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia 
de recursos e na redução da poluição ambiental por meio:  De uso de produtos de 
limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações 
determinadas pela ANVISA; Da racionalização do consumo de energia elétrica e 
de água; Da destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 
limpeza, asseio e conservação; Da utilização, na lavagem de pisos, sempre que 
possível, de água de reuso ou outras fontes (águas de chuva e poços); Da 
observação da Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento. 

pagamentos devido à falha na fase de planejamento 
da contratação e na atuação do fiscal de contrato. 
CONSTATAÇÃO 1.1: Pagamento por materiais de 

depreciação 
e pela manutenção de equipamentos que não foram 
disponibilizados ao campus. CONSTATAÇÃO 1.3: 

Barreiras 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.1: Que o fiscal de contratos passe a conferir 
não só a entrega dos materiais de limpeza conforme documento(s) 
apresentado(s), mas também a adequação qualitativa e quantitativa conforme 
estabelecida no contrato. Havendo eventuais entrega a menor, a Direção do 
Campus deve informar à PROAP para que seja efetuada a glosa; sem deixar de 
se atentar para eventual jogo de planilha (citada na página nove deste Relatório).

80 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

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 

ção, evitando, assim, que 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 8/ Recomendação 8.1: Que a DGAP passe a divulgar, no sítio 
oficial do IFBA, os relatórios concernentes aos serviços prestados no âmbito do 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 8/ Recomendação 8.2: Que a DGAP crie mecanismo de 
acompanhamento da efetiva publicação dos contratos celebrados pelo IFBA. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 9/ Recomendação 09: Que a DGAP faça constar nos Termos de 
ências, como obrigação da contratada, as seguintes exigências normativas: 

Adoção de boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia 
de recursos e na redução da poluição ambiental por meio:  De uso de produtos de 

e obedeçam às classificações e especificações 
determinadas pela ANVISA; Da racionalização do consumo de energia elétrica e 
de água; Da destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 

sos, sempre que 
possível, de água de reuso ou outras fontes (águas de chuva e poços); Da 
observação da Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/1994, quanto aos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.1: Que o fiscal de contratos passe a conferir 

apresentado(s), mas também a adequação qualitativa e quantitativa conforme 
to. Havendo eventuais entrega a menor, a Direção do 

Campus deve informar à PROAP para que seja efetuada a glosa; sem deixar de 
se atentar para eventual jogo de planilha (citada na página nove deste Relatório). 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

345 
2018.006.1.01-

1.1.2 

Pagamento por uniformes não entregues aos 
empregados terceirizados. CONSTATAÇÃO 1.4: 
Pagamento em duplicidade de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s). 

346 2018.006.1.01-1.2 

347 2018.006.1.01-1.3 

348 2018.006.1.01-1.4 

349 2018.006.1.01-1.5 

350 2018.006.1.01-1.6 

351 2018.006.1.01-1.7 

352 2018.006.1.01-1.8 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

empregados terceirizados. CONSTATAÇÃO 1.4: 
Pagamento em duplicidade de Equipamentos de 

Barreiras 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.2: Que o fiscal de contratos passe a conferir 
não só a entrega dos materiais de limpeza conforme documento(s) 
apresentado(s), mas também a adequação qualitativa e quantitativa 
estabelecida no contrato. Que a Direção do Campus realize a revisão dos 
materiais de limpeza necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e 
encaminhe à PROAP para a promoção da adequação do contrato sem deixar de 
se atentar para o eventual jogo de planilha (citada na página nove deste 
Relatório). 

Barreiras 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Que a Direção do Campus envie à PROAP a 
relação dos equipamentos entregues pela empresa contratada ao campus e 
demais informações pertinentes para que seja solicitada a glosa correspondente 
aos valores que foram indevidamente pagos. 

Barreiras 
Constatação 1/ Recomendação 1.3: Que a Direção do Campus realize a revisão 
dos equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e 
encaminhe à PROAP para a devida adequação contratual. 

Barreiras 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos uniformes a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa 
conforme determinado no ajuste celebrado (tabela constante do item 7 no 
de Referência). 

Barreiras 

Constatação 1/ Recomendação 1.5: Havendo constante necessidade de mudança 
nos uniformes, que a Direção do Campus encaminhe a PROAP informações 
pertinentes para se providenciar a adequação contratual, buscando evitar a troca 
de uniformes por modelos não apresentados no contrato. 

Barreiras 
Constatação 1/ Recomendação 1.6: Que o fiscal de contratos detenha sob a sua 
guarda cópia de documentos que comprovem a entrega dos uniformes aos 
empregados contratados. 

Barreiras 

Constatação 1/ Recomendação 1.7: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos equipamentos de proteção individual a fim de realizar a conferência 
qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste celebrado (Anexos I e 
IV do Termo de Referência). 

Barreiras 
Constatação 1/ Recomendação 1.8: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência de eventual não entrega dos EPIs, 
conforme estabelecido no contrato. 

81 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.2: Que o fiscal de contratos passe a conferir 

apresentado(s), mas também a adequação qualitativa e quantitativa conforme 
estabelecida no contrato. Que a Direção do Campus realize a revisão dos 
materiais de limpeza necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e 
encaminhe à PROAP para a promoção da adequação do contrato sem deixar de 

l jogo de planilha (citada na página nove deste 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Que a Direção do Campus envie à PROAP a 
pela empresa contratada ao campus e 

demais informações pertinentes para que seja solicitada a glosa correspondente 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

1/ Recomendação 1.3: Que a Direção do Campus realize a revisão 
dos equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos uniformes a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa 
conforme determinado no ajuste celebrado (tabela constante do item 7 no Termo 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 1/ Recomendação 1.5: Havendo constante necessidade de mudança 
nos uniformes, que a Direção do Campus encaminhe a PROAP informações 
pertinentes para se providenciar a adequação contratual, buscando evitar a troca 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Que o fiscal de contratos detenha sob a sua 
guarda cópia de documentos que comprovem a entrega dos uniformes aos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos equipamentos de proteção individual a fim de realizar a conferência 
qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste celebrado (Anexos I e 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 1/ Recomendação 1.8: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência de eventual não entrega dos EPIs, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

353 2018.006.1.01-1.9 

354 2018.006.1.01-1.10 

355 2018.006.1.01-1.11 

356 2018.006.1.02 
Entrega, pela SULCLEAN, de produtos saneantes 
sem registro ou notificação da Agência Nacional 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

357 2018.006.1.03 

Entrega, pela SULCLEAN, de materiais e 
equipamentos sem marca de conformidade de 
qualidade (INMETRO ou similar), como dispõe no 
instrumento contratual. 

358 2018.006.1.04-4.1 

Inobservância aos requisitos de sustentabilidade 
ambiental, tendo em vista a não separação dos 
resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua 
destinação devida, conforme previsto no contrato.

359 2018.006.1.04-4.2 

360 2018.006.1.04-4.3 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Barreiras 

Constatação 1/ Recomendação 1.9: Que se faça a revisão da relação dos EPIs 
necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas respectivas 
quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para 
as devidas adequações no contrato. 

Barreiras 
Constatação 1/ Recomendação 1.10: Que o fiscal de contratos detenha sob a sua 
guarda cópia de documentos que comprovem a entrega dos EPI’s aos 
empregados contratados. 

Barreiras 
Constatação 1/ Recomendação 1.11: Que o campus proceda à nomeação do 
fiscal de contratos de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa SEGES 
nº 05, de 26/05/2017. 

Entrega, pela SULCLEAN, de produtos saneantes 
sem registro ou notificação da Agência Nacional de Barreiras 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a 
existência de registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa 
contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 
legislação sanitária. 

qualidade (INMETRO ou similar), como dispõe no 
Barreiras 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 
verificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 
produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 
relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 
consumidor e a proteção do meio ambiente. 

Inobservância aos requisitos de sustentabilidade 

destinação devida, conforme previsto no contrato. 

Barreiras 
Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que estimule a coleta seletiva por meio de 
disponibilização, no campus, de lixeira colorida para reciclagem. 

Barreiras 
Constatação 4/ Recomendação 4.2: Que se promovam ações de conscientização 
entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes com 
vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos recicláveis.

Barreiras 
Constatação 4/ Recomendação 4.3: Que se tomem as providências necessárias no 
intuito de possibilitar o efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua 
adequada destinação pela empresa contratada. 

82 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/ Recomendação 1.9: Que se faça a revisão da relação dos EPIs 
necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas respectivas 

eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 1/ Recomendação 1.10: Que o fiscal de contratos detenha sob a sua 
guarda cópia de documentos que comprovem a entrega dos EPI’s aos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 1/ Recomendação 1.11: Que o campus proceda à nomeação do 
contratos de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa SEGES 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a 

presa 
contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 

selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 
produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 
relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que estimule a coleta seletiva por meio de 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Recomendação 4.2: Que se promovam ações de conscientização 
entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes com 
vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos recicláveis. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 4/ Recomendação 4.3: Que se tomem as providências necessárias no 
intuito de possibilitar o efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

361 2018.006.5.05 
Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários, a 
fim de avaliar a qualidade dos serviços prestados 
pela empresa contratada. 

362 2018.006.6.06 Inexistência de livro de registro das ocorrências.

363 2018.06.7.07 

Falta de atuação do fiscal de contrato no que diz 
respeito à: Solicitação de comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações da empresa 
contratada sobre os empregados terceirizados: 
Realização do exame admissional; Realização dos 
exames periódicos; Realização de curso de 
capacitação/reciclagem sobre: Relações 
interpessoais; Segurança no trabalho; Prevenção de 
incêndio no local de trabalho. Solicitação, no 
primeiro mês da prestação de serviço, da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos 
empregados admitidos, com o fim de verificar o 
devido preenchimento e assinatura. 

364 2018.006.1.08 
Exígua capacitação de servidores em curso de 
fiscalização de contrato. 

365 
2018.007.1.01-

1.1.1 

Superfaturamento nos pagamentos devido à falha na 
fase de planejamento da contratação e na atuação do 
fiscal de contrato. CONSTATAÇÃO 1.1: 
Pagamento por materiais de higienização não 
entregues pela SULCLEAN. CONSTATAÇÃO 1.2: 
Pagamento pela depreciação e pela manutenção de 
equipamentos que não foram disponibilizados ao 

366 
2018.007.1.01-

1.1.2 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários, a 
fim de avaliar a qualidade dos serviços prestados Barreiras 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que a Direção do Campus crie mecanismos 
para que os fiscais de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos 
usuários no intuito de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas 
contratadas. 

Inexistência de livro de registro das ocorrências. Barreiras 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe a anotar, em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

Falta de atuação do fiscal de contrato no que diz 
respeito à: Solicitação de comprovação formal de 

obrigações da empresa 

Realização do exame admissional; Realização dos 

interpessoais; Segurança no trabalho; Prevenção de 

primeiro mês da prestação de serviço, da Carteira de 

empregados admitidos, com o fim de verificar o 

Barreiras 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de locação de mão 
de obra passem a solicitar das empresas contratadas, arquivando-os 
posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações:  Realização do exame admissional; 
Realização dos exames periódicos;  Orientações regulares sobre a forma 
adequada de realizar os serviços, com ênfase na economia no emprego de 
materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: Relações interpessoais; 
Segurança no trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. Relação 
nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, local e horário do 
posto de trabalho); 3. Listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios
utilizados nos serviços. 

Barreiras 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que a gestão do campus busque meios 
eficientes para capacitar seus fiscais de contratos, através de instituições 
reconhecidas e legitimadas, capazes de agregar conhecimentos concretos e 
factíveis à unidade, podendo o campus aproveitar os servidores já capacitados, 
com prática e ampla experiência, para servirem como multiplicadores da matéria.

Superfaturamento nos pagamentos devido à falha na 
fase de planejamento da contratação e na atuação do 

entregues pela SULCLEAN. CONSTATAÇÃO 1.2: 
la manutenção de 

equipamentos que não foram disponibilizados ao 

Lauro de Freitas 
Constatação 1/ Recomendação 1.1.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos materiais a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 
conforme determinado no ajuste celebrado. 

Lauro de Freitas 
Constatação 1/ Recomendação 1.1.2: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 
conforme estabelecido no contrato. 

83 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Campus crie mecanismos 
para que os fiscais de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos 
usuários no intuito de avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe a anotar, em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

necessário à regularização das faltas ou defeitos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Que os fiscais de contratos de locação de mão 
os 

posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações:  Realização do exame admissional; 

zação dos exames periódicos;  Orientações regulares sobre a forma 
adequada de realizar os serviços, com ênfase na economia no emprego de 
materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 

obre: Relações interpessoais; 
Segurança no trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. Relação 
nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, local e horário do 
posto de trabalho); 3. Listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que a gestão do campus busque meios 
para capacitar seus fiscais de contratos, através de instituições 

reconhecidas e legitimadas, capazes de agregar conhecimentos concretos e 
factíveis à unidade, podendo o campus aproveitar os servidores já capacitados, 

servirem como multiplicadores da matéria. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Em análise pela 
AUDIN 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos materiais a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.2: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

367 
2018.007.1.01-

1.1.3 

campus. CONSTATAÇÃO 1.3: Pagamento por 
uniformes não entregues aos empregados 
terceirizados. CONSTATAÇÃO 1.4: Pagamento em 
duplicidade de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s). 

368 
2018.007.1.01-

1.2.1 

369 
2018.007.1.01-

1.2.2 

370 
2018.007.1.01-

1.3.1 

371 
2018.007.1.01-

1.3.2 

372 
2018.007.1.01-

1.4.1 

373 
2018.007.1.01-

1.4.2 

374 
2018.007.1.01-

1.4.3 

375 2018.007.2.02 
Entrega, pela SULCLEAN, de produtos saneantes 
sem registro ou notificação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

campus. CONSTATAÇÃO 1.3: Pagamento por 

terceirizados. CONSTATAÇÃO 1.4: Pagamento em 
duplicidade de Equipamentos de Proteção Individual 

Lauro de Freitas 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.3: Que se realize uma revisão da relação dos 
materiais necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas 
respectivas quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à 
PROAP para os devidos ajustes. 

Lauro de Freitas 

Constatação 1/ Recomendação 1.2.1: Que o fiscal de contratos proceda ao 
levantamento das informações relativas à entrega dos equipamentos ao campus 
pela empresa contratada e que solicite a entrega dos que estão eventualmente 
faltando ou realize a glosa correspondente dos valores indevidamente pagos.

Lauro de Freitas 
Constatação 1/ Recomendação 1.2.2: Que se faça uma revisão da relação dos 
equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e que as 
eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para os devidos ajustes.

Lauro de Freitas 
Constatação 1/ Recomendação 1.3.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega do fardamento a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 
conforme determinado no ajuste celebrado. 

Lauro de Freitas 
Constatação 1/ Recomendação 1.3.2: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 
conforme estabelecido no contrato. 

Lauro de Freitas 
Constatação 1/ Recomendação 1.4.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos materiais a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 
conforme determinado no ajuste celebrado. 

Lauro de Freitas 
Constatação 1/ Recomendação 1.4.2: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 
conforme estabelecido no contrato. 

Lauro de Freitas 

Constatação 1/ Recomendação 1.4.3: Que se faça uma revisão da relação dos 
materiais necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas 
respectivas quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à 
PROAP para os devidos ajustes. 

Entrega, pela SULCLEAN, de produtos saneantes 
sem registro ou notificação da Agência Nacional de Lauro de Freitas 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a 
existência de registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa 
contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 
legislação sanitária. 

84 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/ Recomendação 1.1.3: Que se realize uma revisão da relação dos 
materiais necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas 

quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

contratos proceda ao 
levantamento das informações relativas à entrega dos equipamentos ao campus 
pela empresa contratada e que solicite a entrega dos que estão eventualmente 
faltando ou realize a glosa correspondente dos valores indevidamente pagos. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.2.2: Que se faça uma revisão da relação dos 
equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e que as 

retificações sejam encaminhadas à PROAP para os devidos ajustes. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.3.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
fardamento a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

1/ Recomendação 1.4.1: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos materiais a fim de realizar a conferência qualitativa e quantitativa, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.4.2: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos materiais, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.4.3: Que se faça uma revisão da relação dos 
materiais necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas 

eventuais retificações sejam encaminhadas à 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a 

a empresa 
contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

376 2018.007.3.03 

Entrega, pela SULCLEAN, de materiais e 
equipamentos sem marca de conformidade de 
qualidade (INMETRO ou similar), como dispõe no 
instrumento contratual. 

377 
2018.007.1.04-

4.1.1 

Inobservância aos requisitos de sustentabilidade 
ambiental, tendo em vista a não separação dos 
resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua 
destinação devida, conforme previsto no contrato.

378 
2018.007.1.04-

4.1.2 

379 
2018.007.1.04-

4.1.3 

380 2018.007.5.05 
Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários 
no intuito de avaliar a qualidade dos serviços 
prestados pela empresa contratada. 

381 2018.007.6.06 Inexistência de livro de registro das ocorrências.
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

qualidade (INMETRO ou similar), como dispõe no 
Lauro de Freitas 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 
verificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 
produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 
relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 
consumidor e a proteção do meio ambiente. 

Inobservância aos requisitos de sustentabilidade 

conforme previsto no contrato. 

Lauro de Freitas 
Constatação 4/ Recomendação 4.1.1: Que se providencie a instalação lixeiras 
seletivas a fim de propiciar a correta coleta de lixo reciclável. 

Lauro de Freitas 

Constatação 4/ Recomendação 4.1.2: Que se promovam ações de 
conscientização entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados 
e visitantes com vistas a disseminar a cultura da separação de lixos 
recicláveis. 

Lauro de Freitas 
Constatação 4/ Recomendação 4.1.3: Que se tomem as providências necessárias 
no intuito de possibilitar o efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua 
adequada destinação pela empresa contratada. 

Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários 
Lauro de Freitas 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os fiscais 
de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito de 
avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas.

Inexistência de livro de registro das ocorrências. Lauro de Freitas 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe a anotar, em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

85 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 

ificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 
produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 
relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/ Recomendação 4.1.1: Que se providencie a instalação lixeiras 
Sheila Simone 

Kosminsky 
Weber 

Para providência 
do Gestor 

conscientização entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados 
e visitantes com vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/ Recomendação 4.1.3: Que se tomem as providências necessárias 
diferenciado de resíduos e sua 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os fiscais 
de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito de 

empresas contratadas. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe a anotar, em 
próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

382 2018.007.7.07 

Falta de atuação do fiscal de contrato no que diz 
respeito à: Solicitação de comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações da empresa 
contratada sobre os empregados terceirizados: 
Realização do exame admissional; Realização dos 
exames periódicos; Orientações regulares sobre a 
forma adequada de realizar os serviços, com ênfase à 
economia no emprego de materiais e racionalização 
de energia elétrica no uso dos equipamentos. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem 
sobre: Relações interpessoais; Segurança no 
trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 
Solicitação, no primeiro mês da prestação de 
serviço, da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) dos empregados admitidos, a fim de 
verificar o devido preenchimento e assinatura; 
Solicitação da relação nominal dos empregados 
terceirizados (com nome, função, local e horário do 
posto de trabalho); Solicitação de listagem de 
equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados 
nos serviços; Solicitação do uso do crachá pelos 
empregados terceirizados como documento de 
identificação. 

383 2018.007.8.08 
Exígua capacitação de servidores em curso de 
fiscalização de contrato. 

384 2018.008.1.01-1.1 

Superfaturamento nos pagamentos das notas fiscais 
devido à falha na fase de planejamento da 
contratação e na de atuação do fiscal de contrato. 
CONSTATAÇÃO 1.1: Pagamento por materiais de 
higienização não entregues pela SULCLEAN. 
CONSTATAÇÃO 1.2: Pagamento pela depreciação 
e pela manutenção de equipamentos que não foram 
disponibilizados ao campus. CONSTATAÇÃO 1.3: 
Pagamento por uniformes não entregues aos 

385 2018.008.1.01-1.2 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

de contrato no que diz 
respeito à: Solicitação de comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações da empresa 

Realização do exame admissional; Realização dos 
bre a 

forma adequada de realizar os serviços, com ênfase à 
economia no emprego de materiais e racionalização 

evenção de incêndio no local de trabalho. 

serviço, da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

inal dos empregados 
terceirizados (com nome, função, local e horário do 

equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados 
nos serviços; Solicitação do uso do crachá pelos 

Lauro de Freitas 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de locação de mão 
de obra passem a solicitar das empresas contratadas, arquivando-os 
posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações: Realização do exame admissional; 
Realização dos exames periódicos; Orientações regulares sobre a forma 
adequada de realizar os serviços, com ênfase à economia no emprego de 
materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: Relações interpessoais; 
Segurança no trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, a fim de 
verificar o devido preenchimento e assinatura (no primeiro mês da prestação de 
serviço); 3. Relação nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, 
local e horário do posto de trabalho); 4. Listagem de equipamentos, ferramentas 
e utensílios utilizados nos serviços; 5. Uso do crachá pelos empregados 
terceirizados como documento de identificação. 

Lauro de Freitas 
Constatação 8/ Recomendação 08: Que se promova a capacitação técnica dos 
seus fiscais de contratos, sobretudo dos de serviços terceirizados, no intuito de 
gerar eficiência na contratação e nos gastos públicos. 

Superfaturamento nos pagamentos das notas fiscais 

contratação e na de atuação do fiscal de contrato. 
CONSTATAÇÃO 1.1: Pagamento por materiais de 

pela depreciação 
e pela manutenção de equipamentos que não foram 
disponibilizados ao campus. CONSTATAÇÃO 1.3: 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 1/ Recomendação 1.1: Realize um levantamento dos equipamentos 
entregues pela empresa contratada ao campus e solicite a entrega dos que estão 
eventualmente faltando ou proceda à glosa correspondente aos valores 
indevidamente pagos. 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Realize a revisão da relação dos 
equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e
eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para os devidos ajustes.

86 

AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de locação de mão 
os 

posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 
nto às seguintes obrigações: Realização do exame admissional; 

Realização dos exames periódicos; Orientações regulares sobre a forma 
adequada de realizar os serviços, com ênfase à economia no emprego de 

dos equipamentos. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: Relações interpessoais; 
Segurança no trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, a fim de 

ar o devido preenchimento e assinatura (no primeiro mês da prestação de 
serviço); 3. Relação nominal dos empregados terceirizados (com nome, função, 
local e horário do posto de trabalho); 4. Listagem de equipamentos, ferramentas 

serviços; 5. Uso do crachá pelos empregados 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que se promova a capacitação técnica dos 
seus fiscais de contratos, sobretudo dos de serviços terceirizados, no intuito de 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.1: Realize um levantamento dos equipamentos 
entregues pela empresa contratada ao campus e solicite a entrega dos que estão 
eventualmente faltando ou proceda à glosa correspondente aos valores 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Realize a revisão da relação dos 
equipamentos necessários à efetiva limpeza e conservação do campus e que as 
eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para os devidos ajustes. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

386 2018.008.1.01-1.3 

empregados terceirizados. CONSTATAÇÃO 1.4: 
Pagamento em duplicidade de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s). 

387 2018.008.1.01-1.4 

388 2018.008.1.01-1.5 

389 2018.008.1.01-1.6 

390 2018.008.1.01-1.7 

391 2018.008.2.02 
Entrega, pela SULCLEAN, de produtos saneantes 
sem registro ou notificação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

392 2018.008.3.03 

Entrega, pela SULCLEAN, de materiais e 
equipamentos sem marca de conformidade de 
qualidade (INMETRO ou similar), como dispõe no 
instrumento contratual. 

393 2018.008.1.04-4.1 
Inobservância aos requisitos de sustentabilidade 
ambiental. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

empregados terceirizados. CONSTATAÇÃO 1.4: 
Pagamento em duplicidade de Equipamentos de Vitória da 

Conquista 

Constatação 1/ Recomendação 1.3: Acompanhe a entrega do uniforme, a fim
realizar a conferência qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste 
celebrado (tabela constante do item 7 no Termo de Referência). 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos uniformes, 
conforme estabelecido no contrato. 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 1/ Recomendação 1.5: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos equipamentos de proteção individual a fim de realizar a conferência 
qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste celebrado (Anexos I e 
IV do Termo de Referência). 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 1/ Recomendação 1.6: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos EPIs, conforme 
estabelecido no contrato. 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 1/ Recomendação 1.7: Que se faça uma revisão da relação dos EPIs 
necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas respectivas 
quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para 
os devidos ajustes. 

Entrega, pela SULCLEAN, de produtos saneantes 
sem registro ou notificação da Agência Nacional de 

Vitória da 
Conquista 

  Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos materiais de limpeza e higienização, passe a verificar a 
existência de registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa 
contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 
legislação sanitária.  

qualidade (INMETRO ou similar), como dispõe no 
Vitória da 
Conquista 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que o fiscal de contratos, no momento do 
recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 
verificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 
produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 
relação a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 
consumidor e a proteção do meio ambiente. 

Inobservância aos requisitos de sustentabilidade Vitória da 
Conquista 

Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que se promovam ações de conscientização 
entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes com 
vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos recicláveis.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/ Recomendação 1.3: Acompanhe a entrega do uniforme, a fim de 
realizar a conferência qualitativa e quantitativa, conforme determinado no ajuste 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que se proceda à glosa correspondente aos 
valores indevidamente pagos, em decorrência da não entrega dos uniformes, 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.5: Que o fiscal de contratos acompanhe a 
entrega dos equipamentos de proteção individual a fim de realizar a conferência 

celebrado (Anexos I e 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.6: Que se proceda à glosa correspondente aos 
em decorrência da não entrega dos EPIs, conforme 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.7: Que se faça uma revisão da relação dos EPIs 
necessários à efetiva limpeza e conservação do campus, com suas respectivas 
quantidades, e que as eventuais retificações sejam encaminhadas à PROAP para 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que o fiscal de contratos, no momento do 
peza e higienização, passe a verificar a 

existência de registro/notificação nos saneantes entregues pela empresa 
contratada e que seu aceite seja vinculado a essa adequação dos produtos à 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

contratos, no momento do 
recebimento dos equipamentos e materiais de limpeza e higienização, passe a 
verificar a existência do selo INMETRO (ou similar) e que o aceite desses 
produtos seja vinculado a essa conformidade com as normas ou regulamentos em 

ção a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que se promovam ações de conscientização 
entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes com 
vistas a disseminar a cultura da separação de lixos sólidos recicláveis. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 
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ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

394 2018.008.1.04-4.2 

395 2018.008.5.05 
Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários a 
fim de avaliar a qualidade dos serviços prestados 
pela empresa contratada. 

396 2018.008.6.06 Inexistência de livro de registro das ocorrências.

397 2018.008.7.07 

Falta de atuação do fiscal de contrato no que diz 
respeito à: 1. Solicitação de comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações da empresa 
contratada sobre os empregados terceirizados: 
Realização do exame admissional; Realização dos 
exames periódicos; Orientações regulares sobre a 
forma adequada de realizar os serviços, com ênfase à 
economia no emprego de materiais e racionalização 
de energia elétrica no uso dos equipamentos. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem 
sobre: Relações interpessoais; Segurança no 
trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 
2. Solicitação, no primeiro mês da prestação de 
serviço, da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) dos empregados admitidos, no intuito de 
verificar o devido preenchimento e assinatura; 3. 
Solicitação da relação nominal dos empregados 
terceirizados (com nome, função, local e horário do 
posto de trabalho); 4. Solicitação de listagem de 
equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados 
nos serviços. 

398 2018.008.8.08 
Exígua capacitação de servidores em curso de 
fiscalização de contrato. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 4/ Recomendação 4.2: Que se tomem as providências necessárias no 
intuito de possibilitar à empresa contratada realize o efetivo recolhimento 
diferenciado de resíduos e sua adequada destinação. 

Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários a 
fim de avaliar a qualidade dos serviços prestados 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os fiscais 
de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito de 
avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas.

Inexistência de livro de registro das ocorrências. 
Vitória da 
Conquista 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe anotar, em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

Falta de atuação do fiscal de contrato no que diz 
à: 1. Solicitação de comprovação formal de 

atendimento às seguintes obrigações da empresa 

Realização do exame admissional; Realização dos 
exames periódicos; Orientações regulares sobre a 

izar os serviços, com ênfase à 
economia no emprego de materiais e racionalização 

de trabalho. 

serviço, da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) dos empregados admitidos, no intuito de 
verificar o devido preenchimento e assinatura; 3. 

os 
terceirizados (com nome, função, local e horário do 
posto de trabalho); 4. Solicitação de listagem de 
equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de loc
de obra passem a solicitar das empresas contratadas, arquivando-os 
posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações: a. Realização do exame admissional; b. 
Realização dos exames periódicos; c. Orientações regulares sobre a forma 
adequada de realizar os serviços, com ênfase na economia no emprego de 
materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. d. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: i. Relações interpe
ii. Segurança no trabalho; iii. Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, a 
fim de verificar o devido preenchimento e assinatura (no primeiro mês da 
prestação de serviço); 3. Relação nominal dos empregados terceirizados (com 
nome, função, local e horário do posto de trabalho); 4. Listagem de 
equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados nos serviços; 5. Uso do crachá 
pelos empregados terceirizados como documento de identificação. 

Vitória da 
Conquista 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que promova a capacitação técnica dos seus
fiscais de contratos, sobretudo os de serviços terceirizados, no intuito de gerar 
eficiência na contratação e nos gastos públicos. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 4/ Recomendação 4.2: Que se tomem as providências necessárias no 
intuito de possibilitar à empresa contratada realize o efetivo recolhimento 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os fiscais 
de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito de 
avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que o fiscal de contrato passe anotar, em 
relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que os fiscais de contratos de locação de mão 
os 

posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações: a. Realização do exame admissional; b. 

. Orientações regulares sobre a forma 
adequada de realizar os serviços, com ênfase na economia no emprego de 
materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. d. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: i. Relações interpessoais; 
ii. Segurança no trabalho; iii. Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, a 
fim de verificar o devido preenchimento e assinatura (no primeiro mês da 

o); 3. Relação nominal dos empregados terceirizados (com 
nome, função, local e horário do posto de trabalho); 4. Listagem de 
equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados nos serviços; 5. Uso do crachá 

 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que promova a capacitação técnica dos seus 
fiscais de contratos, sobretudo os de serviços terceirizados, no intuito de gerar 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

399 
2018.009.1.01-

1.1.1 

Superfaturamento nos pagamentos devido às falhas 
no acompanhamento e fiscalização do contrato. 
Constatação 1.1: Pagamento por materiais de 
higienização não entregues pela SULCLEAN. 

Constatação 1.2: Pagamento pela depreciação e pela 
manutenção de equipamentos que não foram 
disponibilizados ao campus. Constatação 1.3: 
Pagamento por uniformes não entregues aos 
empregados terceirizados. Constatação 1.4: 

Pagamento em duplicidade de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s). 

400 
2018.009.1.01-

1.1.2 

401 2018.009.1.01-1.2 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

falhas 
no acompanhamento e fiscalização do contrato. 
Constatação 1.1: Pagamento por materiais de 
higienização não entregues pela SULCLEAN. 

Constatação 1.2: Pagamento pela depreciação e pela 
manutenção de equipamentos que não foram 

s. Constatação 1.3: 
Pagamento por uniformes não entregues aos 
empregados terceirizados. Constatação 1.4: 

Pagamento em duplicidade de Equipamentos de 

PROAP 

Constatação 1/ Recomendação 1.1-1: Que a PROAP crie mecanismo de forma 
que se faça constar, nos futuros contratos de prestação de serviços de limpeza e 
conservação, a Planilha de custos e formação de preços e que esta seja usada 
para estimar o custo da contratação. 

Constatação 1/ Recomendação 1.1-2:  Que a PROAP instrua os campi a: 1. 
Proceder ao levantamento dos materiais de limpeza que foram efetivamente 
entregues no decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital,para 
efetuar a glosa dos materiais que não foram entregues. 2. Cobrar dos fiscais de 
contrato atuação no sentido de: Receber mensalmente, e guardando sob sua 
custódia, documento com a relação dos materiais de limpeza entregues pela 
empresa contratada; Verificar se os materiais efetivamente entregues 
correspondem aos dispostos no referido documento; Comparar os materiais 
entregues com os previstos no edital (atentando-se não só para a quantidade, mas 
também medidas e qualidade dos mesmos); Informar à PROAP sobre a 
existência de materiais de limpeza não entregues para que seja feita a glosa do 
valor correspondente; Apenas permitir a permuta de materiais com prévia 
autorização do fiscal de contrato e de forma fundamentada. 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 
Proceder ao levantamento dos equipamentos que foram efetivamente entregues 
no decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar a 
glosa das depreciações cobradas indevidamente. 2. Acompanhar a glosa mensal 
referente à depreciação dos equipamentos não entregues, caso a empresa 
contratada eventualmente permaneça disponibilizado equipamentos em 
quantidade inferior à contratada; 3. Apenas permitir a permuta de equipamentos 
com prévia autorização do fiscal de contrato e de forma fundamentada.
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

1: Que a PROAP crie mecanismo de forma 
que se faça constar, nos futuros contratos de prestação de serviços de limpeza e 
conservação, a Planilha de custos e formação de preços e que esta seja usada 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

2:  Que a PROAP instrua os campi a: 1. 
Proceder ao levantamento dos materiais de limpeza que foram efetivamente 
entregues no decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital,para 

glosa dos materiais que não foram entregues. 2. Cobrar dos fiscais de 
contrato atuação no sentido de: Receber mensalmente, e guardando sob sua 
custódia, documento com a relação dos materiais de limpeza entregues pela 

eriais efetivamente entregues 
correspondem aos dispostos no referido documento; Comparar os materiais 

se não só para a quantidade, mas 
também medidas e qualidade dos mesmos); Informar à PROAP sobre a 

ia de materiais de limpeza não entregues para que seja feita a glosa do 
valor correspondente; Apenas permitir a permuta de materiais com prévia 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.2: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 
Proceder ao levantamento dos equipamentos que foram efetivamente entregues 
no decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar a 

das depreciações cobradas indevidamente. 2. Acompanhar a glosa mensal 
referente à depreciação dos equipamentos não entregues, caso a empresa 
contratada eventualmente permaneça disponibilizado equipamentos em 

itir a permuta de equipamentos 
com prévia autorização do fiscal de contrato e de forma fundamentada. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

402 2018.009.1.01-1.3 

403 2018.009.1.01-1.4 

404 2018.009.2.02 
Entrega, pela SULCLEAN, de produtos saneantes 
sem registro ou notificação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Constatação 1/ Recomendação 1.3: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 
Proceder ao levantamento dos uniformes que foram efetivamente entregues no 
decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar a 
eventual glosa. 2. Cobrar dos fiscais de contrato atuação no sentido de: Receber 
mensalmente, e guardando sob sua custódia, documento com a relação dos 
uniformes entregues pela empresa contratada; Verificar se os uniformes 
efetivamente entregues correspondem aos dispostos no referido documento; 
Comparar os uniformes entregues com os previstos no edital; Informa
sobre a existência de uniformes não entregues para que seja feita a glosa do valor 
correspondente; Apenas permitir modificação de uniforme com prévia 
autorização do fiscal de contrato e de forma fundamentada. 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 
Proceder ao levantamento dos EPI’s que foram efetivamente entregues no 
decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar 
dos equipamentos que não foram entregues. 2. Cobrar dos fiscais de contrato 
atuação no sentido de: Receber mensalmente, e guardando sob sua custódia, 
documento com a relação dos EPI’s entregues pela empresa contratada; Verificar 
se os EPI’s efetivamente entregues correspondem aos dispostos no referido 
documento (atendo-se quanto à duplicidade encontrada na Planilha de Materiais 
de Limpeza);Comparar os EPI’s entregues com os previstos no edital; Informar à 
PROAP sobre a existência de EPI’s não entregues para que seja feita a glosa do 
valor correspondente; Apenas permitir a permuta de materiais com prévia 
autorização do fiscal de contrato e de forma fundamentada. 

SULCLEAN, de produtos saneantes 
sem registro ou notificação da Agência Nacional de Reitoria 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que, nos futuros contratos, passe a inserir nos 
Termos de Referências e na descrição dos itens (no anexo correspondente), de 
forma clara e explícita, a necessidade dos produtos/saneantes possuírem 
registro/notificação na ANVISA. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/ Recomendação 1.3: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 
Proceder ao levantamento dos uniformes que foram efetivamente entregues no 
decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar a 
eventual glosa. 2. Cobrar dos fiscais de contrato atuação no sentido de: Receber 

ob sua custódia, documento com a relação dos 
uniformes entregues pela empresa contratada; Verificar se os uniformes 
efetivamente entregues correspondem aos dispostos no referido documento; 
Comparar os uniformes entregues com os previstos no edital; Informar à PROAP 
sobre a existência de uniformes não entregues para que seja feita a glosa do valor 
correspondente; Apenas permitir modificação de uniforme com prévia 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1.4: Que a PROAP instrua os campi a: 1. 
Proceder ao levantamento dos EPI’s que foram efetivamente entregues no 
decorrer do contrato, comparando com o previsto no edital, para efetuar a glosa 
dos equipamentos que não foram entregues. 2. Cobrar dos fiscais de contrato 
atuação no sentido de: Receber mensalmente, e guardando sob sua custódia, 
documento com a relação dos EPI’s entregues pela empresa contratada; Verificar 

mente entregues correspondem aos dispostos no referido 
se quanto à duplicidade encontrada na Planilha de Materiais 

de Limpeza);Comparar os EPI’s entregues com os previstos no edital; Informar à 
ues para que seja feita a glosa do 

valor correspondente; Apenas permitir a permuta de materiais com prévia 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 2/ Recomendação 02: Que, nos futuros contratos, passe a inserir nos 
exo correspondente), de 

forma clara e explícita, a necessidade dos produtos/saneantes possuírem 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

405 2018.009.3.03 
Entrega, pela SULCLEAN, de materiais e 
equipamentos sem marca de conformidade de 
qualidade (INMETRO ou similar). 

406 2018.009.1.04-4.1 

Inobservância aos requisitos de sustentabilidade 
ambiental, tendo em vista a não separação dos 
resíduos recicláveis pela fonte geradora e a sua 

destinação devida, conforme previsto no contrato.

407 2018.009.1.04-4.2 

408 2018.009.1.04-4.3 

409 2018.009.5.05 
Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários, 
no intuito de avaliar a qualidade dos serviços 
prestados pela empresa contratada. 

410 2018.009.6.06 Inexistência de livro de registro das ocorrências.

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Reitoria 
Constatação 3/ Recomendação 03: Que, nos futuros contratos, passe a inserir na 
descrição dos itens (anexo ao Contrato/Termo de Referência), de forma clara e 
explícita, a necessidade dos equipamentos possuírem o selo INMETRO.

Inobservância aos requisitos de sustentabilidade 
ambiental, tendo em vista a não separação dos 

a sua 
destinação devida, conforme previsto no contrato. 

Reitoria 

Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que se promovam ações de conscientização 
entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes, no 
âmbito da Reitoria, com vistas a disseminar a cultura da separação de lixos 
sólidos recicláveis. 

Constatação 4/ Recomendação 4.2: Que se tomem as providências necessárias no 
intuito de possibilitar o efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua 
adequada destinação pela empresa contratada, a nível institucional (Reitoria e 
campi). 

Constatação 4/ Recomendação 4.3: Que realize o levantamento para verificar se 
houve a efetiva entrega dos sacos coloridos aos campi desde o início do contrato 
e, sendo o caso, promova a glosa correspondente. 

Inexistência de pesquisa de satisfação dos usuários, 
Reitoria 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os fiscais 
de contratos possam realizar pesquisa de satisfação dos usuários no intuito de 
avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas, nos 
presentes e nos futuros contratos. 

registro das ocorrências. Reitoria 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que a PROAP instrua os fiscais de contratos, 
no âmbito da Reitoria e dos campi, a anotar, em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que f
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 3/ Recomendação 03: Que, nos futuros contratos, passe a inserir na 
descrição dos itens (anexo ao Contrato/Termo de Referência), de forma clara e 

equipamentos possuírem o selo INMETRO. 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que se promovam ações de conscientização 
entre discentes, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e visitantes, no 

disseminar a cultura da separação de lixos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/ Recomendação 4.2: Que se tomem as providências necessárias no 
efetivo recolhimento diferenciado de resíduos e sua 

adequada destinação pela empresa contratada, a nível institucional (Reitoria e 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Que realize o levantamento para verificar se 
houve a efetiva entrega dos sacos coloridos aos campi desde o início do contrato 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 5/ Recomendação 05: Que se criem mecanismos para que os fiscais 
a de satisfação dos usuários no intuito de 

avaliar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas, nos 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 6/ Recomendação 06: Que a PROAP instrua os fiscais de contratos, 
no âmbito da Reitoria e dos campi, a anotar, em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

411 2018.009.7.07 

Falta de atuação do fiscal de contrato no que diz 
respeito à: 1. Solicitação de comprovação formal de 
atendimento às seguintes obrigações da empresa 
contratada sobre os empregados terceirizados: 
Realização do exame admissional; Realização dos 
exames periódicos; Orientações regulares sobre a 
forma adequada de realizar os serviços, com ênfase à 
economia no emprego de materiais e racionalização 
de energia elétrica no uso dos equipamentos. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem 
sobre: Relações interpessoais; Segurança no 
trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 
2. Solicitação, no primeiro mês da prestação de 
serviço, da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) dos empregados admitidos, no intuito de 
verificar o devido preenchimento e assinatura; 3. 
Solicitação da relação nominal dos empregados 
terceirizados (com nome, função, local e horário do 
posto de trabalho); 4. Solicitação de listagem de 
equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados 
nos serviços; 5.Solicitação do uso do crachá pelos 
empregados terceirizados como documento de 
identificação. 

412 2018.009.8.08 
Exígua capacitação de servidores em curso de 
fiscalização de contrato. 

413 2018.010.01.1.1 Falta de Segregação de Funções. 

414 2018.011.1.01 

Acumulação indevida do cargos (Assistente 
Administrativo do IFBA, Procurador Geral Adjunto 
do Município de Barreiras e Professor de Direito do 
Ensino Superior) no primeiro quadrimestre do ano 
de 2017. 
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UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Falta de atuação do fiscal de contrato no que diz 
respeito à: 1. Solicitação de comprovação formal de 

às seguintes obrigações da empresa 

Realização do exame admissional; Realização dos 
exames periódicos; Orientações regulares sobre a 
forma adequada de realizar os serviços, com ênfase à 

teriais e racionalização 

trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 

serviço, da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) dos empregados admitidos, no intuito de 
verificar o devido preenchimento e assinatura; 3. 
Solicitação da relação nominal dos empregados 
terceirizados (com nome, função, local e horário do 

osto de trabalho); 4. Solicitação de listagem de 
equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados 
nos serviços; 5.Solicitação do uso do crachá pelos 

Reitoria 

Constatação 7/ Recomendação 07: Que a PROAP instrua os fiscais de contratos, 
no âmbito da Reitoria e dos campi, a solicitar das empresas contratadas, 
arquivando-os posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal 
de atendimento às obrigações abaixo: Realização do exame admissional
Realização dos exames periódicos; Orientações regulares sobre a forma 
adequada de realizar os serviços, com ênfase à economia no emprego de 
materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 
Realização de curso de capacitação/reciclagem sobre: Relações interpessoais; 
Segurança no trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. 
Solicitação, no primeiro mês da prestação de serviço, da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, no intuito de verif
devido preenchimento e assinatura; 3. Solicitação da relação nominal dos 
empregados terceirizados (com nome, função, local e horário do posto de 
trabalho); 4.Solicitação de listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios 
utilizados nos serviços; 5.Solicitação do uso do crachá pelos empregados 
terceirizados como documento de identificação. 

Reitoria 
Constatação 8/ Recomendação 08: Que a PROAP crie formas e/ou ferramentas 
para contribuir na capacitação dos fiscais de contratos para atingir todos os 
fiscais de contratos no âmbito institucional. 

Reitoria 

Constatação 01/ Recomendação 1.1: Que se iniciem os trâmites legais para a 
modificação/exclusão do Inciso I, Art.132, do Regimento Geral do IFBA, 
objetivando adequar o rol de competências atribuídas aos pregoeiros às normas 
que regulamentam a matéria.  

Administrativo do IFBA, Procurador Geral Adjunto 
do Município de Barreiras e Professor de Direito do 

ano 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 1: que a DGP adote providências com vistas à 
apuração dos valores das parcelas recebidas e não  trabalhadas, visando o 
ressarcimento ao erário, observados os 
princípios do contraditório e da ampla defesa;  
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

ROAP instrua os fiscais de contratos, 
no âmbito da Reitoria e dos campi, a solicitar das empresas contratadas, 

os posteriormente, os seguintes documentos: 1. Comprovação formal 
de atendimento às obrigações abaixo: Realização do exame admissional; 
Realização dos exames periódicos; Orientações regulares sobre a forma 
adequada de realizar os serviços, com ênfase à economia no emprego de 
materiais e racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 

gem sobre: Relações interpessoais; 
Segurança no trabalho; Prevenção de incêndio no local de trabalho. 2. 
Solicitação, no primeiro mês da prestação de serviço, da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos, no intuito de verificar o 
devido preenchimento e assinatura; 3. Solicitação da relação nominal dos 
empregados terceirizados (com nome, função, local e horário do posto de 
trabalho); 4.Solicitação de listagem de equipamentos, ferramentas e utensílios 

5.Solicitação do uso do crachá pelos empregados 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 8/ Recomendação 08: Que a PROAP crie formas e/ou ferramentas 
para contribuir na capacitação dos fiscais de contratos para atingir todos os 

Sheila Simone 
Kosminsky 

Weber 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 01/ Recomendação 1.1: Que se iniciem os trâmites legais para a 
modificação/exclusão do Inciso I, Art.132, do Regimento Geral do IFBA, 
objetivando adequar o rol de competências atribuídas aos pregoeiros às normas 

Gildaci Pereia 
Oliveira  

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/ Recomendação 1: que a DGP adote providências com vistas à 
apuração dos valores das parcelas recebidas e não  trabalhadas, visando o 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 
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ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

415 2018.011.1.03 

Acumulação indevida do cargos (Assistente 
Administrativo do IFBA, Procurador Geral Adjunto 
do Município de Barreiras e Professor de Direito do 
Ensino Superior) no primeiro quadrimestre do ano 
de 2017. 

416 2018.013.4.4.1 
 Ausência, nos processos de concessão de 
Assistência a Viagem, de comprovante da 
contratação de seguro para acidentes pessoais. 

417 2018.013.5.5.1 
Ausência, nos processos de concessão de Assistência 
a Viagem, de autorização dos pais ou responsáveis 
dos alunos para participação das atividades. 

418 2018.013.6.6.1 
Ausência de prestação de contas das atividades 
desenvolvidas nos eventos. 

419 2019.001.01.1.1 

Ausência de observação a alguns componentes da 
Estrutura dos Controles Internos da Gestão, 
conforme o disposto na Seção III, Capítulo II da 
Instrução Normativa Conjunta de nº 01/2016 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
da Controladoria - Geral da União.  

420 2019.001.01.2.1 Despesa realizada sem prévio empenho. 

421 2019.002.1.1 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

Administrativo do IFBA, Procurador Geral Adjunto 
do Município de Barreiras e Professor de Direito do 

quadrimestre do ano 
Reitoria 

Constatação 1/ Recomendação 3: tendo em vista a insuficiência dos controles 
estabelecidos, que a DGP revise os mecanismos de controle, estabelecendo 
outras medidas com vistas ao seu aperfeiçoamento e ampliação.  

Santo Amaro 
Constatação 4/ Recomendação 4.1: Que o Gestor realize os tramites legais para a 
contratação de seguro para acidentes pessoais. 

Ausência, nos processos de concessão de Assistência 
responsáveis Santo Amaro 

Constatação 5/ Recomendação 5.1: Que o Gestor adote medidas para que alunos 
menores de 18 anos não participem do evento sem autorização assinada por seus 
pais ou responsáveis. 

Santo Amaro 

Constatação 6/ Recomendação 6.1: Que o Gestor crie mecanismo de 
conscientização e cobrança com o objetivo de os coordenadores dos projetos, os 
solicitantes (responsáveis pelas atividades realizadas) e os alunos realizem a 
prestação de contas. 

Ausência de observação a alguns componentes da 

conforme o disposto na Seção III, Capítulo II da 
Instrução Normativa Conjunta de nº 01/2016 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

Reitoria 
Constatação 1/Recomendação 1.1: Que o Gestor crie mecanismos de 
conscientização e controle no sentido de promover a observância aos normativos 
vigentes quanto ao adequado fluxo do processo de aquisição de serviços.

Reitoria 
Constatação 2/Recomendação 2.1: Que o Gestor observe a legislação vigente 
quanto à aquisição de serviços no sentido de não realizar despesas sem 
empenho. 

planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 1: que o Comitê e Alta administração atuem com 
vistas a promover a estrutura adequada para a gestão de riscos no IFBA, 
considerando a necessidade de entendimento e avaliação do contexto interno e 
externo da Organização. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/ Recomendação 3: tendo em vista a insuficiência dos controles 
estabelecidos, que a DGP revise os mecanismos de controle, estabelecendo 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Gestor realize os tramites legais para a Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 5/ Recomendação 5.1: Que o Gestor adote medidas para que alunos 
menores de 18 anos não participem do evento sem autorização assinada por seus 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 6/ Recomendação 6.1: Que o Gestor crie mecanismo de 
objetivo de os coordenadores dos projetos, os 

solicitantes (responsáveis pelas atividades realizadas) e os alunos realizem a 
Samantha de 

Oliveira Kaihara 
Para providência 

do Gestor 

Constatação 1/Recomendação 1.1: Que o Gestor crie mecanismos de 
conscientização e controle no sentido de promover a observância aos normativos 
vigentes quanto ao adequado fluxo do processo de aquisição de serviços. 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 2/Recomendação 2.1: Que o Gestor observe a legislação vigente 
quanto à aquisição de serviços no sentido de não realizar despesas sem prévio 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/Recomendação 1: que o Comitê e Alta administração atuem com 
vistas a promover a estrutura adequada para a gestão de riscos no IFBA, 
considerando a necessidade de entendimento e avaliação do contexto interno e 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

422 2019.002.1.2 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

423 2019.002.1.3 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

424 2019.002.1.4 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

425 2019.002.1.5 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

426 2019.002.1.6 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 2: que se defina e implante a Política de Gestão de 
Riscos, considerando a necessidade de constar os incisos I, II e III do art. 17 da 
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01/2016 no corpo do documento, 
dentre outros: 
2.I - princípios e objetivos organizacionais; 
2.II – diretrizes sobre: 
a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos 
processos e às políticas da organização; 
b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e 
monitorados os riscos; 
c) como será medido o desempenho da gestão de riscos; 
d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis pela 
gestão de riscos; 
e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e
f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos; e
5.III - competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos no 
âmbito do órgão ou entidade. 

planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 3: que se definam os papéis e os responsáveis 
relacionados à Gestão de Riscos. 

modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 4: que se proceda à capacitação de membros do 
Comitê Interno e demais servidores em cursos voltados para a Gestão de Riscos 
e Controles Internos; 

planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 5: que se definam os critérios de classificação do 
risco e grau de tolerância a riscos; 

estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 6: que se proceda ao mapeamento dos processos 
com vista a possibilitar uma visão geral do conjunto de atividades inter
relacionadas e da relação de interdependência entre Setores e Pró-Reitorias, 
considerando a necessidade de: 
I) Utilização de metodologia e uso de ferramentas e sistema específicos e 
padronizados para o mapeamento dos processos e; 
II) Realização de método especifico para priorização e escolha dos processos 
críticos do órgão, a exemplo da metodologia elaborada e utilizada pelo 
Ministério da Economia. 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/Recomendação 2: que se defina e implante a Política de Gestão de 
Riscos, considerando a necessidade de constar os incisos I, II e III do art. 17 da 
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01/2016 no corpo do documento, 

a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos 

b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e 

d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis pela 

e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e 
desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos; e 

competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos no 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

responsáveis 
Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/Recomendação 4: que se proceda à capacitação de membros do 
Comitê Interno e demais servidores em cursos voltados para a Gestão de Riscos 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

definam os critérios de classificação do 
Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/Recomendação 6: que se proceda ao mapeamento dos processos 
com vista a possibilitar uma visão geral do conjunto de atividades inter-

Reitorias, 

I) Utilização de metodologia e uso de ferramentas e sistema específicos e 

lha dos processos 
críticos do órgão, a exemplo da metodologia elaborada e utilizada pelo 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 



 
 

 
 
Auditoria Interna 

ITEM  ID CONSTATAÇÃO 

427 2019.002.1.7 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

428 2019.002.1.8 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

429 2019.002.1.9 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

430 2019.002.1.10 

Ausência de Política de Gestão de Riscos, 
inviabilizando a construção e implementação 
planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
gestão risco no Instituto: 

431 2019.004.01.1.1 
Inexistência de Departamento/Coordenação 
regimentalmente previsto. 

432 2019.004.02.2.1 
Ausência de identificação, avaliação e 
gerenciamento de riscos nos processos. 

433 2019.004.03.3.1 Controles internos administrativos insuficientes.

434 2019.004.04.4.1 
Ausência de autoavaliação quanto à execução do 
Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos 
Estudantes.   

435 2019.004.04.4.2 
Ausência de autoavaliação quanto à execução do 
Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos 
Estudantes.   

*Nota: Composição da ID: Ano do relatório / Nº do relatório / Nº do Constatação / Nº da Recomendação
 

Relatório Anual de Atividades – RAINT/2020 

UNIDADE/ 
CAMPUS  

RECOMENDAÇÃO 

planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 7: que se proceda à identificação, avaliação, 
análise, tratamento e monitoramento dos riscos críticos. 

planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 8: que se definam e implantem controle internos 
para tratar riscos críticos. 

planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 9: que se estabeleçam rotinas de monitoramento e 
avaliação da estrutura de gestão de riscos com vista ao seu aprimoramento;

planejada, estruturada e sistematizada de modelo de 
Reitoria 

Constatação 1/Recomendação 10: que se procure solucionar os entraves técnicos 
e administrativos entre a DGTI e PROAP com o objetivo de possibilitar a 
utilização do Sistema ÀGHATA como uma opção de comunicação e 
monitoramento dos riscos institucionais. 

Feira de Santana 
Constatação 1/Recomendação 1.1: Que o Gestor inicie os trâmites legais para a 
adequação da estrutura organizacional do Campus de Feira de Santana, 
objetivando à composição do Departamento de Programas Estudantis (DPE

Feira de Santana 
Constatação 2/Recomendação 2.1: Que o Gestor promova a capacitação dos 
servidores em cursos voltados para a gestão de riscos. 

administrativos insuficientes. Feira de Santana 
Constatação 3/Recomendação 3.1: Que o Gestor implemente os mecanismos de 
controle interno inexistentes citados: 

Ausência de autoavaliação quanto à execução do 
Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos Feira de Santana 

Constatação 4/Recomendação 4.1: Que o gestor confeccione periodicamente um 
relatório de auto avaliação contendo, no mínimo, as ações realizadas, 
desenvolvimento dos programas, recursos utilizados, público alcançado, 
quantitativo de evasão dos beneficiários. 

Ausência de autoavaliação quanto à execução do 
Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos Feira de Santana 

Constatação 4/Recomendação 4.2: Que o gestor realize pesquisa de satisfação 
em relação aos programas de assistência estudantil. 

*Nota: Composição da ID: Ano do relatório / Nº do relatório / Nº do Constatação / Nº da Recomendação 
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AUDITOR 
RESPONSÁVEL 

STATUS DE 
ATENDIMENTO 

Constatação 1/Recomendação 7: que se proceda à identificação, avaliação, 
Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

1/Recomendação 8: que se definam e implantem controle internos 
Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/Recomendação 9: que se estabeleçam rotinas de monitoramento e 
avaliação da estrutura de gestão de riscos com vista ao seu aprimoramento; 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

1/Recomendação 10: que se procure solucionar os entraves técnicos 
e administrativos entre a DGTI e PROAP com o objetivo de possibilitar a 
utilização do Sistema ÀGHATA como uma opção de comunicação e 

Cássia Regina 
Almeida dos 

Santos 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 1/Recomendação 1.1: Que o Gestor inicie os trâmites legais para a 
organizacional do Campus de Feira de Santana, 

objetivando à composição do Departamento de Programas Estudantis (DPE 

Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 2/Recomendação 2.1: Que o Gestor promova a capacitação dos Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 3/Recomendação 3.1: Que o Gestor implemente os mecanismos de Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 

Constatação 4/Recomendação 4.1: Que o gestor confeccione periodicamente um 
s realizadas, 

desenvolvimento dos programas, recursos utilizados, público alcançado, 
Samantha de 

Oliveira Kaihara 
Para providência 

do Gestor 

Constatação 4/Recomendação 4.2: Que o gestor realize pesquisa de satisfação Samantha de 
Oliveira Kaihara 

Para providência 
do Gestor 


