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Unidade Auditada: IF GOIANO
Exercício: 2011
Processo: 23216.000130/2012-64
Município - UF: Goiânia - GO
Relatório nº: 201203350
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS

Análise Gerencial
Senhor Chefe da CGU-Regional/GO,
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201203350, e consoante o
estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - IF Goiano.

1. Introdução
Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 09/04/2012 a 04/05/2012, por meio
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir
da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às normas de
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2. Resultados dos trabalhos
Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor das peças e
respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011, tendo
sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria conduzidos junto à Unidade, providências que
estão tratadas em itens específicos deste relatório de auditoria.
Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças
Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano-IF Goiano, conforme disposto no artigo 13 da IN TCU nº
63/2010, foi analisado o processo nº 23216.000130/2012-64 e em que pese a Unidade ter providenciada
nova versão do Relatório de Gestão e do processo de contas, foi constatado que a UJ não elaborou todas
as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2011, faltando
a anexação do pronunciamento do Conselho Superior, órgão máximo da UJ, sobre as contas do exercício
financeiro de 2011, bem como sobre o relatório de gestão anual da Instituição, conforme determinado
pelo Estatuto do Instituto Federal Goiano. Em substituição foi inserida cópia da Ata 005, relativa à
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Primeira Reunião Extraordinária do Colégio de Dirigentes, realizada em 27/03/2012, que, entre outras
providências, aprovou o Relatório de Gestão do exercício de 2011. Segundo o Estatuto do IF Goiano, o
Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo decisório da Reitoria.
Ressalta-se, ainda, que algumas peças não contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos
da DN TCU nº 108/2010 e 117/2011 e da Portaria-TCU nº 123/2011, bem como foi verificada a
ocorrência de outras falhas no Relatório de Gestão e no processo de prestação de contas.
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
No processo de prestação de contas (fls. 47 a 52) do IF Goiano foram inseridas informações sobre a
execução física das Ações orçamentárias realizadas pela UJ, totalizando 22 Ações, contemplando as 16
ações inscritas na Lei Orçamentária Anual – LOA/2011 da Unidade (UO 26407) e 6 realizadas em
decorrência de créditos recebidos por movimentação, quais sejam: Ações 0487, 2095, 2272, 4019, 6380
e 8744.
Os quadros a seguir contemplam resumo sobre a execução física dessas ações pela UJ no exercício:

IF Goiano - Programa 0089 - Metas físicas em 2011

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Código/Título da
Ação

Meta Física
Previsão

Execução

0181 – Pagamento Não possui Não
de Aposentadorias e informação Aplica
Pensões
–
Servidores Civis

Execução/
Previsão (%)

se Não
Aplica

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

se Não se Aplica

Providências
Adotadas

Não se Aplica

Fonte: Relatório de Gestão 2011, fl. 49 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Metas físicas do Programa 0750 no exercício de 2011

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 0750 – Apoio Administrativo
Código/Título da
Ação

Meta Física
Previsão

Execução

Execução/
Previsão (%)

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas
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20CW – Assistência
Médica
aos
Servidores
e
Empregados
–
Exames Periódicos

347

0

0Ação ainda não Será
implementada na providenciado
UJ.
processo
licitatório
em
2012.

2004 - Assistência
Médica
e
Odontológica
aos
Servidores,
Empregados e seus
Dependentes

1.068

1.365

127,81Não se Aplica

Não se Aplica

2010 - Assistência
Pré-Escolar
aos
Dependentes
dos
Servidores
e
Empregados

107

148

138,32Não se Aplica

Não se Aplica

2011 - AuxílioTransporte
aos
Servidores
e
Empregados

200

379

189,50Não se Aplica

Não se Aplica

2012 - AuxílioAlimentação
aos
Servidores
e
Empregados

636

746

117,30Não se Aplica

Não se Aplica

Fonte: Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fl. 49 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Metas físicas do Programa 1062 no exercício de 2011

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Código/Título da
Ação

Meta Física
Previsão

Execução

09HB
- Não possui Não
Contribuição
da informação Aplica
União, de suas
Autarquias
e
Fundações para o
Custeio do Regime
de Previdência dos
Servidores Públicos
Federais

Execução/
Previsão (%)

se Não
Aplica

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

se Não se Aplica

Providências
Adotadas

Não se Aplica
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Fonte: Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fl. 49 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Metas físicas do Programa 1067 no exercício de 2011

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 1067 – Gestão da Política de Educação
Código/Título da
Ação

Meta Física
Previsão

Execução

Execução/
Previsão (%)

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

4572 - Capacitação 201
de
Servidores
Públicos
Federais
em Processo de
Qualificação
e
Requalificação

438

217,91

Não se Aplica

Não se Aplica

2272 - Gestão e 4
Administração
do
Programa

4

100,00

Não se Aplica

Não se Aplica

Fonte: Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fl. 49 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Metas físicas do Programa 1061 no exercício de 2011

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 1061 – Brasil Escolarizado
Código/Título da
Ação

Meta Física
Previsão

8744 - Apoio à 1.908
Alimentação Escolar
na Educação Básica

Execução

1.908

Execução/
Previsão (%)
100,00

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Não se Aplica

Providências
Adotadas

Não se Aplica

Fonte: Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fl. 49 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Metas físicas do Programa 1375 no exercício de 2011
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Código/Título da
Ação

Meta Física
Previsão

Execução

Execução/
Previsão (%)

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

0487 - Concessão e
Manutenção
de
Bolsas de Estudos
no País

9

9

100,00Não se Aplica

Não se Aplica

4019 - Fomento à
Pós-Graduação

1

1

100,00Não se Aplica

Não se Aplica

Fonte: Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fl. 49 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Metas físicas do Programa 0461 no exercício de 2011

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 0461 – Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Código/Título da
Ação

Meta Física
Previsão

2095 - Fomento a
Projetos
de
Implantação
e
Recuperação
da
Infra-Estrutura
de
Pesquisa
das
Instituições Públicas
(CT-Infra)

1

Execução

Execução/
Previsão (%)
1

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

100,00Não se Aplica

Providências
Adotadas

Não se Aplica

Fonte: Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fl. 49 do processo nº 23216.000130/2012-64

Quanto às metas financeiras correspondentes, os quadros na sequência detalham a situação observada
em 2011:

IF Goiano - Programa 0089 - Metas financeiras em 2011
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Código/Título da
Ação

Meta Financeira
Previsão – R$ Execução – Execução/
R$
Previsão (%)

Ação
0181
Pagamento
Aposentadorias
Pensões
Servidores Civis

– 8.872.409,00 8.852.593,73
de
e
–

Atos e Fatos
que
prejudicaram o
desempenho

99,78Não se Aplica

Providências
Adotadas

Não se Aplica

Fonte: SIAFI Gerencial e Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fls. 50 a 52 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Programa 0750 - Metas financeiras em 2011
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 0750 – Apoio Administrativo
Código/Título da
Ação

Meta Financeira
Previsão – R$ Execução – Execução/
R$
Previsão (%)

20CW
–
Assistência
Médica
aos
Servidores
e
Empregados
–
Exames Periódicos

62.549,00

0,00

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

0,00Ação ainda não Será
implementada na providenciado
UJ.
processo
licitatório
em
2012.

2004 - Assistência 1.189.608,00 1.188.339,99
Médica
e
Odontológica aos
Servidores,
Empregados e seus
Dependentes

99,89Não se Aplica

2010 - Assistência
Pré-Escolar
aos
Dependentes dos
Servidores
e
Empregados

83,14Não informados Não informadas

144.750,00

120.342,04

Não se Aplica
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2011 - AuxílioTransporte
aos
Servidores
e
Empregados

451.369,00

416.415,44

2012 - Auxílio- 2.770.265,00 2.694.128,53
Alimentação aos
Servidores
e
Empregados

92,26Não informados Não informadas

97,25Não se Aplica

Não se Aplica

Fonte: SIAFI Gerencial e Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fls. 50 a 52 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Programa 1062 - Metas financeiras em 2011
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Código/Título da
Ação

Meta Financeira
Previsão – R$ Execução – Execução/
R$
Previsão
(%)

09HB
- 9.227.565,00 9.064.575,08
Contribuição da
União, de suas
Autarquias
e
Fundações para o
Custeio
do
Regime
de
Previdência dos
Servidores
Públicos Federais
1H10 - Expansão
da Rede Federal
de
Educação
Profissional
e
Tecnológica

143.588,00

196.446,98

2319 - Prestação
de Serviços à
Comunidade

28.800,00

15.524,00

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

98,23Não se Aplica

Não se Aplica

136,81Não se Aplica

Não se Aplica

53,90Houve equívoco na Para 2012 foi
indicação da meta fundida na Ação
(pessoa atendida) 20RL
–
na elaboração em Funcionamento
2010 da PLOA das Instituições
2011. Em que pese Federais
de
o
liquidado Educação
contemplar
Profissional
e
53,90%, o valor Tecnológico,
empenhado atingiu juntamente com
73,73%,
que as ações 2992,
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desconsiderando o 6301 e 6364.
erro
no
PLOA/2011,
foi
julgado
como
satisfatório pela UJ.
2992
- 71.338.016,00 61.041.089,09
Funcionamento da
Educação
Profissional

85,57A previsão da meta Para 2012 foi
(aluno matriculado) fundida na Ação
foi informada em 20RL
–
2010 na elaboração Funcionamento
da PLOA 2011 e das Instituições
não se concretizou Federais
de
integralmente.
Educação
Profissional
e
Tecnológico,
juntamente com
as ações 2319,
6301 e 6364.

2994 - Assistência 3.357.868,00 1.648.442,35
ao Educando da
Educação
Profissional

49,09A meta (aluno A meta
foi
assistido)
foi ajustada para o
informada
exercício
de
equivocadamente 2012.
na
PLOA/2011.
Em que pese isso, a
despesa
empenhada atingiu
69,58% da dotação
atualizada.

6301 - Acervo
Bibliográfico para
as Instituições da
Rede Federal de
Educação
Profissional

362.092,00

143.470,61

39,62A execução da Para 2012 foi
meta
(volume fundida na Ação
disponibilizado)
20RL
–
não contemplou os Funcionamento
volumes que foram das Instituições
empenhados
no Federais
de
final do exercício e Educação
inscritos em Restos Profissional
e
a
Pagar,
que Tecnológico,
atingiram 99,92% juntamente com
da
dotação as ações 2319,
atualizada.
2992 e 6364.

6358
Capacitação
Recursos
Humanos
Educação
Profissional

115.000,00

42.305,05

36,79A meta (pessoa Não informadas
capacitada)
é
específica para o
Campus Rio Verde,
sendo executada
conforme
a
demanda e oferta
de cursos durante o
ano.
Um
dos
motivos
que
prejudicaram
o
desempenho foi a
contingência
de
diárias e passagens
que ocorreram no
1º semestre de

de
da
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2011.
520.000,00

58.000,00

6380 - Fomento Crédito
ao
recebido por
Desenvolvimento movimentação
da
Educação
Profissional

71.611,21

6364 - Veículos e
Transporte Escolar
para
as
Instituições
Federais
de
Educação
Profissional

8650
- 4.741.629,00 1.054.235,32
Reestruturação da
Rede Federal de
Educação
Profissional
e
Tecnológica

11,15Embora
tenha Não informadas
baixo
valor
liquidado, o valor
total empenhado
representa 99,98%
da
dotação
atualizada.
-Não se Aplica

Não se Aplica

22,23Não
informados. Não informadas
Os
valores
empenhados
atingiram 100% da
dotação atualizada.

Fonte: SIAFI Gerencial e Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fls. 50 a 52 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Programa 1067 - Metas financeiras em 2011
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 1067 – Gestão da Política de Educação
Código/Título da
Ação

Meta Financeira
Previsão – R$ Execução – Execução/
R$
Previsão (%)

4572 - Capacitação
de
Servidores
Públicos Federais
em Processo de
Qualificação
e
Requalificação

460.360,00 274.514,22

2272 - Gestão e Crédito
Administração do recebido por
Programa
movimentação

2.354,38

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

59,63O
valor
total Não
empenhado foi de informadas
70,79%, além disso,
as
contingências
orçamentárias das
diárias
no
1º
semestre de 2011
também
prejudicaram
a
execução.
-Não se Aplica

Não se Aplica

Fonte: SIAFI Gerencial e Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fls. 50 a 52 do processo nº 23216.000130/2012-64
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IF Goiano - Programa 1061 - Metas financeiras em 2011
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 1061 – Brasil Escolarizado
Código/Título da
Ação

Meta Financeira
Previsão – R$ Execução – Execução/
R$
Previsão (%)

8744 - Apoio à Crédito
40.820,94
Alimentação
recebido por
Escolar
na movimentação
Educação Básica

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

-Não se Aplica

Providências
Adotadas

Não se Aplica

Fonte: SIAFI Gerencial e Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fls. 50 a 52 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Programa 1375 - Metas financeiras em 2011
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Código/Título da
Ação

Meta Financeira
Previsão – R$ Execução – Execução/
R$
Previsão (%)

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

0487 - Concessão e Crédito
14.376,60
Manutenção
de recebido por
Bolsas de Estudos movimentação
no País

-Não se Aplica

Não se Aplica

4019 - Fomento à Crédito
41.914,19
Pós-Graduação
recebido por
movimentação

-Não se Aplica

Não se Aplica

Fonte: SIAFI Gerencial e Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fls. 50 a 52 do processo nº 23216.000130/2012-64

IF Goiano - Programa 0461 - Metas financeiras em 2011
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano
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Programa 0461 – Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Código/Título da
Ação

Meta Financeira
Previsão – R$ Execução – Execução/
R$
Previsão (%)

2095 - Fomento a Crédito
Projetos
de recebido por
Implantação
e movimentação
Recuperação
da
Infra-Estrutura de
Pesquisa
das
Instituições
Públicas (CT-Infra)

-

-

Atos e Fatos que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

Não informados. Não se Aplica
O
valor
foi
totalmente
empenhado – R$
677.910,15
e
inscrito
em
Restos a Pagar.

Fonte: SIAFI Gerencial e Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano, fls. 50 a 52 do processo nº 23216.000130/2012-64

Pelos valores discriminados, observa-se que o IF Goiano não logrou êxito pleno na execução física de 6
ações (20CW, 2319, 2992, 2994, 6301 e 6358), expondo as justificativas pertinentes para cada uma
delas. No tocante à execução financeira, ao se considerar as despesas liquidadas, verifica-se que 11
ações (20CW, 2010, 2011, 2319, 2992, 2994, 4572, 6301, 6358, 6364 e 8650) tiveram desempenho
inferior a 100%. Todavia, se essa execução levar em conta as despesas empenhadas no exercício de
2011, incluindo os Restos a Pagar, a performance da UJ apresenta somente 4 ações com realização
inferior a 80%, quais sejam: 2319, 2994, 4572 e 6358. Assim, e apesar de a abordagem prevista na
Portaria TCU nº 123/2011 solicitar análise circunstanciada sobre o cumprimento das metas físicas, a
Unidade em resposta a solicitação de auditoria apresentou justificativas sobre aquelas metas de menor
realização no exercício, agregando tais informações ao Relatório de Gestão.
Do exposto, consideramos que os resultados físicos e financeiros alcançados pelo IF Goiano estão em
patamares razoáveis, sendo que, de forma geral, são adequadas as informações apresentadas e as
providências adotadas pela Unidade quanto ao não alcance da plenitude da execução.
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ
O IF Goiano, no Relatório de Gestão 2011, não teceu considerações a respeito dos indicadores
desenvolvidos pela Unidade para medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão no
exercício, conforme determinado pelo item 2.4.7 da Portaria TCU nº 123/2011.
Por outro lado, a UJ considerou como indicadores institucionais (tópico 2.4.3 do Relatório de Gestão), os
indicadores de gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica determinados pelo
Acórdão TCU nº 2267/2005-Plenário.
Assim, foram informados 13 indicadores, sendo que 2 deles: Índice de Titulação de Corpo Docente e
Percentual de Gastos com Benefícios e PASEP, embora inseridos como tal não fazem parte daqueles
expressamente elencados no item 9.1.1 do citado Acórdão.
Analisando a apresentação desses indicadores, observou-se as seguintes ressalvas:
a) ao realizar a análise crítica correspondente, o IF Goiano não adotou completamente os regramentos
determinados pelo tópico 2.4.7 da Portaria TCU nº 123/2011, no sentido de incorporar explanação
sucinta sobre as suas fórmulas de cálculo, considerando a sua utilidade e mensurabilidade.
Indagado a respeito por SA, o IF Goiano foi instado a informar se, efetivamente, os indicadores
registrados no Relatório de Gestão são utilizados pelos gestores do Instituto para a tomada de decisões
gerenciais, bem como fosse disponibilizada a documentação comprobatória que evidenciasse que os
indicadores estão sendo úteis para a gestão da Unidade. Em resposta, basicamente foi ressaltado que não

5/9/2012 11:26

12 de 112

file:///L:/Rede Nova/AÇÕES DE CONTROLE/2012-Ações de Control...

há como comprovar a referida utilização, por falta de regulamentação de certos procedimentos no
âmbito do IF Goiano. Ressaltou, porém, que alguns índices são utilizados para situações concretas, como
por exemplo, extinção de cursos cuja procura esteja defasada; redução do número de alunos retidos;
verificação se os alunos estão concluindo os cursos no prazo previsto pela matriz curricular; liberação de
vagas de concursos para áreas deficitárias; concessão de benefício assistencial aos alunos de classe
econômica de risco; e
b) faltou uniformidade na apresentação dos 13 indicadores, tendo em vista que para alguns foram
inseridos objetivos e definições; para outros, somente definição, sem explicitar os objetivos do indicador;
outros não trazem nem a definição (descrição), tampouco o objetivo.
Também importante a ressaltar, conforme registrado no Relatório de Gestão 2011, são as dificuldades e
inconsistências observadas na inserção e geração de dados no Sistema SISTEC, prejudicando a apuração
correta de, pelo menos, 6 indicadores (Relação de Concluintes/Alunos Matriculados; Índice de
Eficiência Acadêmica/Concluintes; Índice de Retenção do Fluxo Escolar; Relação Candidato/Vaga;
Relação Ingressos/Alunos Matriculados; e Gastos Correntes por Aluno).
O IF Goiano destacou ainda que o movimento grevista dos servidores técnico-administrativos e docentes
ocorrido nos campi de Ceres, Urutaí e Rio Verde, prejudicou a finalização do ano letivo de 2011,
ocorrida somente em janeiro e fevereiro/2012, influenciando, de forma negativa, a apuração dos
indicadores institucionais, cuja inclusão no SISTEC é finalizada em 31/12.
Dessa forma, esta equipe optou por analisar indicadores que não possuem dados inseridos no Sistema
SISTEC, selecionando-se 2 deles: “Percentual de Gastos com Pessoal” e “Percentual de Gastos com
Investimentos (em relação aos Gastos Totais”.
Assim, foram analisados 02 indicadores utilizados no IF Goiano. Os indicadores foram obtidos através do
relatório de gestão. Constatamos que todos os indicadores do universo analisado atendem aos critérios
de "completude e validade".
Na sequência estão as principais informações sobre tais indicadores:
IF Goiano - Análise de indicadores institucionais:
Tipo de
indicador

Área da
gestão

Nome do Descrição do
Indicador
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Comple- Acessibi- Compara Audita Econotude
lidade bilidade bilidade micidade
e

e

validade Compreensão

Institucional Orçamentária Percentual de Quantificar o Gastos
comSim
e Financeira Gastos comgasto
total Pessoal/
Pessoal
com pessoal
em relação Gastos Totais x
aos
gastos 100

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

totais

Institucional Orçamentária Percentual de Quantificar o Total de Gastos Sim
e Financeira Gastos compercentual com Despesa de
Investimentos dos
gastos Investimentos
e
(em relação em
Inversões
aos Gastos investimentos Financeiras/Gastos
Totais)
e inversões Totais x 100
financeiras
em relação
aos
gastos
totais.
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Fonte: Relatório de Gestão 2011 do IF Goiano e Sistema SIAFI, exercícios 2009, 2010 e 2011.

Relativamente ao indicador “Percentual de Gastos com Pessoal”, verificamos que todos os valores
informados pela UJ para os exercícios 2011, 2010 e 2009 estão corretamente calculados. Por outro lado,
no que se refere ao “Percentual de Gastos com Investimentos (em relação aos Gastos Totais)”,
observamos correção dos valores relativos aos exercícios de 2011 e 2010 e erro no percentual informado
para 2009 – 19,91%, sendo que o percentual correto é 18,23%.
Destaque-se ainda que o IF Goiano incluiu no Relatório de Gestão os indicadores gerenciais de recursos
humanos e análise crítica correspondente. Foram inseridos 4 quadros e 1 indicador denominado
“Previsão de Aposentadoria”. Os quadros apresentam as seguintes nomenclaturas e conteúdo:
- “Perfil Etário”, demonstra por faixa etária o quantitativo de servidores e o correspondente percentual;
- “Remuneração”, informa por faixa salarial o quantitativo e percentual de servidores;
- “Servidores por Titulação”, elenca o quantitativo observado em 2011 dos docentes e dos servidores
técnico-administrativos, quanto à titulação, classificando essa em “Sem Graduação”, “Graduados”,
“Especialistas”, “Mestres” e “Doutores”; e
- “Avaliação de Desempenho”, contemplando para 2011 o quantitativo de servidores avaliados segundo
os conceitos “Muito abaixo do esperado”, “Abaixo do esperado”, “Próximo do esperado” e “Atingiu o
esperado” e respectivos intervalos de pontos “0 a 25,00”, “25,01 a 55,00”, “55,01 a 85,00” e “85,01 a
100,00”.
O indicador Previsão de Aposentadoria apresenta o percentual de servidores do quadro próprio que em
dezembro/2011 receberam abono de permanência.
A análise crítica realizada pela Unidade abordou basicamente sobre a situação observada nesses quadros
demonstrativos dos servidores por faixa etária (anos de idade), por faixa salarial, por titulação, por
conceitos de avaliação em 2011, bem como sobre o quantitativo e/ou percentual de servidores com
previsão de aposentadoria.
Relativamente a esses indicadores, apesar de o IF Goiano considerar que se referem a indicadores
gerenciais de recursos humanos, observamos que os mesmos não adotaram os padrões especificados pelo
item 5.6 da Portaria TCU nº 123/2011, notadamente não foram explicitados os padrões utilizados, os
objetos mensurados, os objetivos e metas fixados e as conclusões quantitativas e qualitativas daí
decorrentes sobre a gestão de recursos humanos. Ainda de acordo com a Portaria do TCU, além dos
indicadores relacionados pela UJ, seria interessante incluir aqueles que tratem dos seguintes temas, caso
o órgão os tenha construído: Absenteísmo; Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais;
Rotatividade (turnover); Educação Continuada; Disciplina e Aposentadoria versus reposição do quadro.
Ressalte-se por fim, as divergências verificadas entre informações sobre a quantidade de servidores
efetivos, de servidores por faixa etária e de servidores por nível de escolaridade/titulação considerada
nos quadros informados acima e os inseridos no tópico 5.1 – Composição do Quadro de Servidores
Ativos do Relatório de Gestão.
2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos
A auditoria realizada sobre a gestão de recursos humanos do Instituto Federal Goiano teve o objetivo de
avaliar a composição do quadro de pessoal, bem como a regularidade dos pagamentos na área de pessoal
ativo e inativo, especialmente quanto ao cumprimento da legislação sobre admissão, remuneração,
cessão e requisição de pessoal, concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
Em consulta ao SIAPE e com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 2011, as quais
foram consideradas consistentes pela equipe de auditoria, verificou-se que o quadro de pessoal do IF
Goiano estava assim constituído no final do exercício de 2011:
Tipologias dos Cargos
1. Provimento de cargo efetivo

Lotação Efetiva
743

Ingressos em
2011
47

Egressos em
2011
52
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1.2.1 Servidor de carreira
vinculada ao órgão
1.4 Servidores Cedidos ou em
Licença
1.4.2 Removidos
2.2
Grupo
Direção
e
Assessoramento superior
2.2.1 Servidor de carreira
vinculada ao órgão
2.3 Funções gratificadas
2.3.1. Servidor de carreira
vinculada ao órgão

725

40

49

30

-

-

-

-

-

61

12

10

57

11

10

164

48

26

121

40

17

Fonte: Relatório de Gestão – 2011

Tipologias dos Cargos

1. Provimento de cargo efetivo
1.2 Servidores de Carreira
2 Provimento de cargo em comissão
2.3 Funções gratificadas

Faixa Etária
Até De 31 a De 41 a De 51 a Acima de
30
40
50
60
60
132
211
124
61
13
120
202
122
61
13
36
71
66
46
6
33
50
42
34
5

Fonte: Relatório de Gestão – 2011

Conforme esclarecimentos do Reitor, o IF Goiano por ser uma instituição em estruturação e expansão e
apesar das nomeações ocorridas em 2011, encontra-se com número insuficiente de servidores para
atender as demandas da entidade. Desse modo, para suprir as demandas em determinados cursos existe a
necessidade de contratação de professores substitutos. Com a abertura dos novos Campi será
imprescindível a contratação de mais servidores, tanto professores quanto técnico-administrativos.
Destaque-se sobre o quantitativo de servidores efetivos, a divergência verificada no Relatório de Gestão
2011 no tocante aos registros inseridos pela UJ no tópico 5 - Informações sobre Recursos Humanos da
Unidade (fls. 79 a 81 do processo de prestação de contas), onde se considerou 743 servidores em cargos
efetivos (conforme quadro acima) e no tópico 5.6 - Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos (fls.
88 e 89) relacionando-se ora 733 ora 731 servidores nos quadros correspondentes. Inconsistências
também foram observadas nesses 2 tópicos do Relatório quanto à quantidade de servidores por faixa
etária e por nível de escolaridade.
Para a conformidade dos pagamentos e concessão de aposentadoria, reforma e pensão, foi realizada a
aplicação das ocorrências de auditoria de pessoal no âmbito do acompanhamento permanente da gestão,
conforme Nota Técnica nº 2321/DP/SFC/CGU-PR. Em aplicação dos testes constatamos a ocorrência
de aposentadorias concedidas após 19/02/2004 cadastradas no SIAPE em Tipos menores que 52.
Questionado o Gestor apresentou a documentação dos acertos de todas as aposentadorias concedidas a
partir de 19/02/04, oportunidade que se constatou pagamento a maior de benefício à aposentada de
SIAPE nº 04781597. O Gestor emitiu o Ofício CGRH/IF Goiano nº 053/2009, dando conhecimento de
que a partir do mês de outubro/2009 tais proventos seriam calculados com fundamento no art. 8, inc. I e
II, § 1º, inc. I, alíneas "a" e "b" da EC nº 20/98. Em relação ao ressarcimento correspondente, o Acórdão
nº 4748/2009 - TCU - 2ª Câmara, processo nº TC 006.438/2009-0, interessada Maria de Oliveira
(413.375.651-72), determinou ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí que aplicasse o
Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência daquele Tribunal para dispensar o ressarcimento dos
valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada mencionada.
Cabe ainda ressaltar que a Unidade não cumpriu os prazos previstos no artigo 7º da IN/TCU nº 55/2007
para o cadastramento no SISAC de 44 dos 61 atos de admissão de pessoal e de concessão de
aposentadoria, reforma e pensão emitidos em 2011, conforme demonstrado no quadro a seguir:
Quantidade de atos de admissão de pessoal e
de concessão de aposentadoria, reforma e
pensão emitidos em 2011.

Quantidade de atos cujo prazo do art. 7º da IN
55/2007 foi atendido.
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Portanto, faz-se necessária à implementação de rotinas por parte da Unidade Jurisdicionada com
objetivo de aprimorar seus controles internos e, consequentemente, melhorar a gestão de recursos
humanos.
Ressalte-se ainda que a equipe de auditoria não fez análise do cumprimento do disposto no § 1º do artigo
11 da IN/TCU nº 55/2007 em razão da não aplicabilidade de tal dispositivo à unidade jurisdicionada cuja
gestão está sob exame.
2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ
Controle Interno é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados,
utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e
metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010).
Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pelo IF Goiano, com vistas a garantir
que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, nas áreas de licitação e recursos
humanos, foram analisados os seguintes componentes do controle interno: ambiente de controle,
avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.
a) Ambiente de Controle
O ambiente de controle estabelece a fundação para o sistema de controle interno da Unidade,
fornecendo disciplina e estrutura fundamental (COSO, 2006). Deve demonstrar o grau de
comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle interno em seu
conjunto (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).
Conforme registrado no Quadro LXVII do item 9 do Relatório de Gestão do Exercício de 2011, inserido
às folhas 92 e 93 do processo de prestação de contas, a Unidade indicou, por pequena maioria de suas
respostas (33,33%), que o ambiente de controle é parcialmente válido (avaliação 4). Este resultado,
contudo, não pode ser efetivamente confirmado por evidências obtidas durante a execução dos trabalhos
de Auditoria Anual de Contas do Exercício de 2011, tendo em vista discrepâncias entre as avaliações do
Quadro e as informações e documentos disponibilizados pela UJ, conforme abaixo:
- relativamente à afirmativa “1 - Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como
essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento”,
avaliada pelo IF Goiano como “(4) Parcialmente válida”, solicitamos à UJ informar sobre a existência de
cartilhas ou cartazes que são utilizados na divulgação e conscientização a todos os níveis da Unidade, da
importância dos controles internos, disponibilizando-os. Em resposta, o IF Goiano afirmou que houve
apenas uma iniciativa pontual de criação desses mecanismos, necessitando os mesmos serem
aprimorados e consolidados no âmbito da Instituição;
- para a questão “4 - Existe código formalizado de ética ou de conduta”, a Unidade registrou como nível
de avaliação “5 – Totalmente válida”, solicitamos a disponibilização do código de ética ou de conduta da
Instituição, bem como fosse informada como é feita a divulgação desse para os servidores e empregados.
O IF Goiano ressaltou que em junho de 2011 foi constituída a Comissão de Ética da Entidade, que é
responsável pela condução de processos relacionados à conduta ética dos servidores e empregados e
pela elaboração das minutas do Regimento Interno da Comissão de Ética e Código de Conduta dos
servidores e empregados do IF Goiano, sendo que somente em reuniões realizadas em janeiro de 2012
foram iniciados os trabalhos de elaboração do código de ética. Destacou ainda que após a conclusão
desses trabalhos, a proposta do Código e a do Regimento serão submetidas à apreciação e aprovação do
Conselho Superior do IF Goiano. Posteriormente, ao findar essa tramitação, esses documentos serão
disponibilizados no site institucional, bem como divulgados por meio dos e-mails dos servidores e
empregados.
Ainda sobre o quesito ambiente de controle, ressalte-se que a Unidade avaliou como totalmente inválidas
as assertivas referentes aos itens “5 - Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e
estão postos em documentos formais” e “7 - As delegações de autoridade e competência são
acompanhadas de definições claras das responsabilidades”.
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Outros pontos negativos que podem ser mencionados: a) atualmente não existe rede interna (intranet) na
Unidade, em que pese a mesma estar prevista no PDTI, haja vista inexistência de espaço próprio e
estruturado no local ocupado provisoriamente pela Reitoria, sendo informado que tão logo ocorra a
mudança para a sede própria, o sistema entrará em funcionamento, visto que todos os equipamentos e
softwares já foram adquiridos. Assim, as informações e orientações aos servidores são repassadas
principalmente por meio do e_mail institucional e b) não existe organograma hierárquico dos
departamentos/secretarias com respectivas atribuições e responsabilidades, haja vista que o Regimento
Interno da Instituição está em fase de aprovação pelo Conselho Superior; posteriormente haverá a
elaboração do respectivo organograma.
b) Avaliação de Risco
Avaliação de risco é o processo de identificação e análise dos riscos relevantes para o alcance dos
objetivos da entidade para determinar uma resposta apropriada.
Em relação a esse componente, a Unidade Jurisdicionada avaliou como totalmente inválida a assertiva
"15 - Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de
prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão". Além disso, das 8 respostas restantes do
Relatório de Gestão de 2011, indicou 6 delas parcialmente inválidas. Ressalte-se que essa situação
negativa foi confirmada em razão de o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2009-2012 do IF
Goiano, nem outros documentos pertinentes, dispor de metodologias de identificação, avaliação e
medidas de mitigação de riscos.
Segundo informou a Unidade, a mesma utiliza como instrumento para identificação dos pontos críticos
da Instituição, a auto avaliação dos servidores e estudantes elaborada pela Comissão Permanente de
Avaliação – CPA, homologada em novembro de 2010, que possui um link no site institucional e tem
como atribuições promover uma cultura de avaliação na Instituição, ao tempo em que retrata o
compromisso institucional com o autoconhecimento e sua relação com o todo em prol da qualidade dos
serviços prestados à sociedade. Ressalta, ainda, a UJ que, as informações obtidas no relatório produzido
pela CPA 2011, serão utilizadas para auxiliar e balizar a construção do PDI 2013-2016, principalmente,
no que diz respeito às metas e objetivos da Instituição, para iniciar o levantamento dos riscos internos e
externos.
Outra fragilidade observada no componente avaliação de risco foi a inconsistência entre a afirmativa “17
- Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos”, classificada como totalmente válida e a falta de
comprovação documental correspondente pela UJ, visto que apesar de ser solicitada à Unidade
informações sobre a existência de normativos sobre atividades de guarda de estoques e inventários de
bens e valores; e caso tenha havido histórico de fraudes na UJ, fossem disponibilizados os relatórios
sobre perdas e danos e os respectivos processos de apuração, o IF Goiano afirmou que não possui
Manual de Normas Internas da área de Almoxarifado e Patrimônio de bens móveis, utilizando-se dos
normativos federais sobre o assunto; ressaltou também que não possui sistema unificado de controle de
bens de almoxarifado e bens móveis, sendo tal tarefa realizada pelos diversos campi e pela Reitoria, por
meio de programas próprios ou planilhas eletrônicas.
c) Informação e Comunicação
O sistema de informação e comunicação de entidade do setor público deve identificar, armazenar e
comunicar toda informação relevante, na forma e no período determinados, a fim de permitir a
realização dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientar a tomada de decisão,
permitir o monitoramento de ações e contribuir para a realização de todos os objetivos de controle
interno (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).
Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações relacionadas a atividades
necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, conforme já informado destaca-se a inexistência de
intranet. Segundo a UJ as informações e orientações aos servidores são repassadas, primordialmente, por
meio do e-mail institucional. A Assessoria de Comunicação Social (Ascom) do IF Goiano conta com
arquivo eletrônico (news.ifgoiano) contendo o e-mail de todos os servidores que efetuaram cadastro na
Instituição. É nesse e-mail que os servidores têm acesso também ao boletim eletrônico, produzido
semanalmente pela Ascom. Como reforço, as informações referentes à comunicação interna são
publicadas ainda em murais institucionais, tanto na sede da Reitoria quanto nos campi, e no sítio da
Instituição (www.ifgoiano.edu.br), em forma de matéria jornalística. Em que pese essas considerações, a
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avaliação apresentada pela Unidade, em 80% dos quesitos foi registrada como parcialmente inválida,
conforme Quadro LXVII do item 9 do Relatório de Gestão.
d) Monitoramento
Monitoramento é um processo que avalia a qualidade do desempenho dos controles internos ao longo do
tempo. Envolve a avaliação do desenho e da tempestividade de operação dos controles, a verificação de
inconsistências dos processos ou implicações relevantes e a tomada de ações corretivas.
A sistemática de monitoramento utilizada pela Unidade é sintetizada na utilização de dois instrumentos,
sendo um de âmbito interno e outro de âmbito externo. No âmbito interno, destaca-se a execução das
auditorias realizadas na instituição pelo órgão de Auditoria Interna, tendo como base o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT, o qual visou orientar as ações do IF Goiano na consecução de
seus objetivos institucionais.
No âmbito externo, pode ser destacada a atuação da Controladoria Geral da União e do Tribunal de
Contas da União sobre as atividades desempenhadas pela Unidade no exercício de 2011 para esses
quesitos.
Os resultados da aplicação destes dois instrumentos, configurados em documentos e relatórios, são
refletidos nas ações da Unidade com melhorias em suas atividades e processos, conforme avaliação
registrada como parcialmente válida para o quesito “30 - O sistema de controle interno da UJ tem
contribuído para a melhoria de seu desempenho”. Apesar disso, a Unidade considerou parcialmente
inválidas as demais assertivas do ambiente monitoramento, quais sejam: “28 - O sistema de controle
interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo” e
“29 - O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas”, demonstrando contradição entre as respostas da Unidade no Relatório de Gestão do exercício
de 2011.
e) Procedimentos de Controle
Procedimentos de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela administração da Unidade
que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo seguidas.
Os trabalhos realizados na Unidade nas áreas de licitação e recursos humanos tiveram por objetivo
avaliar se os procedimentos estão efetivamente instituídos e se tem contribuído para o alcance dos
objetivos estratégicos fixados pela Administração do IF Goiano. Relativamente à área de licitação foram
verificadas a motivação da contratação, a modalidade utilizada e as razões consideradas para as
dispensas e inexigibilidades. No que diz respeito à área de recursos humanos foram analisados: o
quantitativo de pessoal, o registro dos atos de pessoal no Sistema SISACNet, as providências quanto à
entrega pelos servidores das declarações de bens e rendas, as ocorrências extraídas da folha de
pagamento e o cumprimento pela UJ das recomendações expedidas pela CGU-Regional/GO no Relatório
de Auditoria nº 201108736 no tocante às situações de acumulação indevida de cargos e ressarcimento ao
erário para servidores que descumpriram o regime de Dedicação Exclusiva, detectadas por meio do
cruzamento RAIS 2007 X SIAPE 2008.
Nesse sentido, destaca-se a seguir os pontos fracos e fortes nas áreas supracitadas, identificados por
meio dos trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2011, cujos resultados estão diretamente
relacionados com as fragilidades que resultaram nas constatações demonstradas neste relatório:
1 - Licitação
1.1 - Pontos Fracos
- Falta de planejamento e atuação antecipada com vistas a evitar a contratação de docentes por meio da
aplicação da Lei n° 8.666/93; desatenção quanto à gestão do contrato de serviços postais; falhas na
alimentação do Sistema Comprasnet; e ausência de estimativa precisa da despesa anual com telefonia
móvel.;
- Falta de precisão das unidades do IF Goiano ao justificar as despesas realizadas por meio de dispensa
ou inexigibilidade de licitação, de modo a cumprir integralmente, na instrução dos processos, com os
requisitos estabelecidos pela Lei n° 8.666/93;
- Insuficiência dos controles referentes ao recebimento de bens e serviços contratados pelo IF Goiano,
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desatendendo ao disposto no Art. 73 da lei n° 8.666/93;
- Desatenção no preenchimento do SIASG quanto aos dados relativos aos processos de licitação e/ou
procedimentos de dispensa e inexigibilidade que fundamentaram a despesa;
- Omissão no dever de apuração integral as condições pertinentes aos procedimentos licitatórios de
registro de preços que o IF Goiano aderiu em 2011 (amostra), e não verificação de sua integral
adequação quanto a conveniência e oportunidade para o Instituto;
- Falta de integração entre as unidades do IF Goiano, com vistas ao estabelecimento, de forma precisa,
das necessidades de aquisição que devem estar expressadas na instrução de seus processos de aquisição
de material de consumo e de material de expediente para o Instituto;
- Falta de controles referentes à completa e detalhada exposição dos fatos relativos a procedimento de
adesão à ata de registro de preços geridas por outra entidade da Administração Pública Federal;
- Baixa precisão das pesquisas de preços realizadas;
- Concepção errônea de formalização processual, levando à montagem de dois processos, para
contratações distintas, com o mesmo número, em inobservância à Portaria SLTI/MP nº 05/2002;
- Ausência de rotina que preveja que todas as contratações devam ser motivadas, com base em
planejamento e/ou levantamentos sobre as necessidades da unidade; e
- falta de capacitação dos servidores responsáveis pela condução dos pregões realizados pelo Campus de
Urutaí.
1.2 - Pontos Fortes
a) Criação em 2010 de Grupo de Trabalho, com o objetivo de promover a uniformização de
entendimentos relacionados às licitações e à elaboração de minutas padronizadas para aquisições e
contratações no âmbito do IF Goiano;
b) Em que pese não existir checklist e fluxogramas formalizados, em alguns campi é utilizado checklist
criado pela CGU e divulgado pela organização do FONAI-MEC para a verificação da conformidade
legal na instrução do processo licitatório; e
c) Segregação de funções entre os membros de comissões de licitações, pregoeiros e equipe de apoio e
os fiscais de contrato.
2 - Recursos Humanos
2.1 – Pontos Fracos
- Registro intempestivo de atos de pessoal no Sistema SISACNet; e
- Falta de implementação plena de todas as providências requeridas para a regularização das situações de
acumulação indevida de cargos por servidores do IF Goiano, detectadas por meio do cruzamento RAIS
2007 X SIAPE 2008.
2.2 - Ponto Forte
- Existência de rotinas estruturadas para tratamento das entregas pelos servidores das Declarações de
Bens e Rendas visando o cumprimento à Lei nº 8.730/93.
Assim, a avaliação dos controles internos instituídos pela Unidade, com vistas a garantir que seus
objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, está demonstrada no quadro a seguir:
Componentes da estrutura de
Controle Interno
Ambiente de Controle

Auto avaliação do gestor

Avaliação da Equipe de
auditoria

Inadequado

Inadequado

5/9/2012 11:26

19 de 112

file:///L:/Rede Nova/AÇÕES DE CONTROLE/2012-Ações de Control...

Avaliação de Risco

Inadequado

Inadequado

Procedimentos de Controle

Inadequado

Inadequado

Informação e Comunicação

Inadequado

Inadequado

Monitoramento

Inadequado

Inadequado

Fonte: Quadro LXVII do Relatório de Gestão 2011 e análises realizadas
Área Selecionada

Estrutura de controles internos administrativos

Recursos Humanos

Adequado

Licitações

Inadequado
Fonte: Informações da UJ e análises realizadas

Face ao exposto, pode-se concluir que os procedimentos de controle interno adotados pela Unidade
Jurisdicionada, na área de licitação, embora sejam suficientes para permitir o acompanhamento das
ações das respectivas áreas, não foram capazes de evitar impropriedades nos processos analisados,
precisando ser revistos e melhorados, com o objetivo de buscar maior aderência à legislação que
regulamentam os assuntos correspondentes à cada área. No que se refere aos procedimentos de controle
interno utilizados na área de recursos humanos consideramos os mesmos adequados, tendo em conta as
poucas ocorrências verificadas no exercício de 2011.
2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços
A avaliação da Gestão Ambiental da Unidade, realizada com base nas informações constantes no
Quadro LXVIII – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis e no resultado dos trabalhos de auditoria
anual de contas do exercício de 2011 permite concluir pela adoção parcial, pela UJ, dos critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços ou obras. Ressalte-se que tal
Quadro e respectivas notas explicativas foram inseridos nas folhas 93 a 98 do processo de prestação de
contas.
Evidência disso é que para 01 dos 13 itens do questionário constante do quadro LXVIII – Gestão
Ambiental e Licitações Sustentáveis, o IF Goiano informou que aplica de forma parcial os critérios de
gestão ambiental determinados pela legislação federal. Conforme informado, na unidade, a separação de
resíduos recicláveis descartados ocorre de maneira isolada e incipiente, sendo que a unidade não
mantém qualquer convênio ou outro instrumento correspondente com cooperativas de catadores de lixo,
nos termos previstos no Decreto nº 5.940/06.
Por outro lado, foram observadas diversas ações com vistas a minimizar o impacto ambiental decorrente
dos produtos e serviços contratados, como a previsão de exigências de sustentabilidade ambiental em
editais de licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia.
Destaca-se que no exercício de 2011 foram realizados processos de compras sustentáveis, conforme
demonstrado no quadro a seguir:

Área

Quantidade de
Quantidade de
Quantidade de
Quantidade de processos
processos em
processos em
processos de
em dispensados de
conformidade com a desconformidade com
compra
aplicar a legislação de
legislação de
a legislação de
selecionados na
compras sustentáveis
compras
compras sustentáveis
área
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sustentáveis

(2)

TI (1)
0
0
0
0
Obras
15
0
7
8
Fonte: IF Goiano e equipe de auditoria da CGU/Regional-GO.
1. Com relação às aquisições de TI, segundo informado por meio do Ofício n° 138/2012
/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 10/05/2012, o IF Goiano informou não dispor de documentação
concernente a esta área, haja vista que praticamente todas as aquisições de equipamentos de TI
foram realizadas por adesão a Atas de SRP.
2. Conforme verificado, em 08 editais de licitação para realização de obras em seus campi, o IF
Goiano fez previsões apenas genéricas de cumprimento da legislação ambiental.
Portanto, pode-se concluir que, embora o IF Goiano não tenha adotado integralmente os critérios de
sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e serviços, está adotando providências com objetivo
de conseguir maior aderência às normas regulamentadoras da matéria.
2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação
A avaliação da gestão de Tecnologia da Informação - TI está estruturada a partir da abordagem dos
seguintes aspectos: definição de um planejamento estratégico de TI e de uma política de Segurança da
Informação; existência de um comitê diretivo de TI formalmente designado e atuante; estrutura de
pessoal envolvida com TI; adequação dos procedimentos inerentes ao desenvolvimento e produção de
sistemas; e adequação e gestão dos bens e serviços adquiridos.
I) Planejamento Estratégico de TI
O Plano Diretor de TI (PDTI) foi definido com a aprovação pelo Conselho Superior do IF Goiano,
mediante a Resolução nº 054/2011, de 16 de dezembro de 2011.
O PDTI foi previamente avaliado pelo Comitê Gestor de TI e inventariou 52 itens de necessidade
distribuídos pelas áreas de Infraestrutura, Softwares Aplicativos, Equipamentos, Governança de TI,
Segurança da Informação, Recursos Humanos, Suporte e outros. O PDTI não apresenta seção sobre
política de aquisição e substituição de equipamentos, porém há meta de criação de normativo
relacionado como prioridade alta. Também não foi observado no descritivo das metas informação sobre
os recursos humanos e financeiros necessários para a efetiva implementação.
II) Política de Segurança da Informação
A Política de Segurança da Informação - PSI está sob a responsabilidade do Comitê Gestor de TI, que,
conforme a Ata 02/2011 da reunião do Comitê Gestor, realizada em 26/10/2011, deveria indicar o
Comitê Gestor de Segurança da Informação – CGSI do IF Goiano.
A PSI foi aprovada pela Resolução nº 044/2011, de 25 de novembro de 2011, do Conselho Superior do
IF Goiano e define, dentre outros aspectos, as fundamentações legais e normativas, a declaração de
comprometimento da reitoria, a definição das competências e responsabilidades, a divulgação e acesso à
estrutura normativa.
III) Recursos Humanos de TI
Conforme planilha de distribuição da força de trabalho do IF Goiano relacionada com a Tecnologia da
Informação, disponibilizada à equipe de auditoria, observa-se que existem 21 servidores do quadro
permanente e nenhum empregado terceirizado. Ressalte-se que todos esses servidores possuem
formação específica em TI.
IV) Desenvolvimento e Produção de Sistemas
Segundo a UJ no exercício de 2011 não houve desenvolvimento de sistemas, nem contratos com
terceiros nessa área. A Unidade não dispõe de procedimento formalizado para desenvolvimento de
sistemas, nem avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da UJ.
V) Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
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Todas as soluções de Tecnologia da Informação do IF Goiano foram desenvolvidas externamente e são
mantidas pela equipe interna ou não necessitam de manutenção. A UJ informou no item "15 - Há
transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI
terceirizados" do Quadro LXXII inserido no Relatório de Gestão 2011 que “até o presente momento os
contratos celebrados não necessitaram de repasse de conhecimento aprofundado, por se tratar de
outsourcing. No entanto, prevê-se para as próximas aquisições o repasse de conhecimento”.
2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias
Constou no Relatório de Gestão 2011 - Introdução (fls. 41 do processo de prestação de contas)
informação do IF Goiano de que no exercício de 2011 não houve ocorrência de transferências mediante
convênio, contrato de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes
ou instrumentos congêneres. Assim, e em que pese a UJ não ter explicitado sobre as transferências
vigentes no exercício, nos termos solicitados pelo item 6, Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da
DN/TCU nº 108/2010, verificamos, mediante consulta realizada nos Sistemas SIAFI e SIAFI Gerencial,
que no âmbito da Unidade, não foram formalizadas transferências no exercício, nem tampouco existem
termos vigentes em 2011.
Dessa forma, não houve no exercício de 2011, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item nº 8
da parte "A" do Anexo III da DN/TCU nº 117/2011.
2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ
A análise dos processos licitatórios realizados pelo IF Goiano no exercício de 2011 teve por objetivo
avaliar a regularidade das contratações efetuadas pelo Instituto de acordo com as seguintes diretrizes:
apurar se o objeto da licitação atende à real necessidade da autarquia; verificar a consonância do objeto
com a missão e metas da instituição, bem como com os objetivos das ações dos programas contidos no
orçamento; verificar o enquadramento do objeto à adequada modalidade de licitação; e verificar as
razões de fundamentação da dispensa ou inexigibilidade de licitação. Cabe destacar que, com relação à
utilização de atas de registro de preços, também foi verificada a conveniência e oportunidade da adesão
do IF Goiano a documentos gerenciados por outros órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, contudo, a adequação da modalidade somente foi verificada quando se tratou de procedimentos
realizados pelo próprio IF Goiano no exercício de 2011.
Nessa ordem de coisas, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade como
metodologia para escolha da amostra, resultando em uma amostragem não probabilística, a qual não
possibilita a extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o universo das
contratações realizadas pelo IF Goiano no exercício em análise. Cabe também registrar que, dada a
divisão administrativa do IF Goiano, a escolha dos processos para análise também buscou abranger os
procedimentos realizados pela reitoria, bem como pelos cinco campi do Instituto.
Em consulta ao SIASG-DW referente ao exercício de 2011, constatou-se que a quantidade e montantes
contratados pela autarquia apresentados no Relatório de Gestão são consistentes, conforme demonstrado
na tabela a seguir:
IF Goiano - Licitações efetivadas em 2011 pelas diversas modalidades X valores analisados:
Volume de
Tipo de Aquisição de Volume de recursos % Valor sobre
recursos analisado
bens /serviços
do exercício - R$
total
- R$
Dispensa
Inexigibilidade
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Total

4.901.638,08
255.942,50
152.129,98
13.069.154,48
17.923.049,97
36.301.915,01

13,50
0,71
0,42
36,00
49,37
100,00

932.396,00
222.906,00
115.599,06
2.818.335,82
8.618.054,24
12.707.291,12

% Valor dos
recursos
analisados
19,02
87,09
75,99
21,56
48,08
35,00

Fonte: SIAFI e equipe de auditoria (processos analisados).
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As tabelas seguintes resumem os resultados das análises realizadas no IF Goiano no que se refere à
regularidade, modalidade licitatória, ou fundamentação legal da Dispensa e Inexigibilidade.
IF Goiano - Modalidade Tomada de Preços - valores empenhados e analisados:
Modalidade de licitação – Tomada de Preços
Número do processo
licitatório

Contratada e seu
CNPJ

23217.000321/2011-35

Milfer Ind e Com de
Materiais de
Construção Ltda.
11.194.068/0001-75

Valor
empenhado
em 2011

115.599,06

Oportunidade e
conveniência do Modalidade
da licitação
motivo da
licitação

Adequada

Devida

Fonte: Processo correspondente e SIAFI2011.

IF Goiano - Modalidade Concorrência - valores empenhados e analisados:
Modalidade de licitação – Concorrência
Número do processo
licitatório

23219.000302/2011-99

23219.000250/2011-51

23218.000530/2011-79

23221.000445/2011-51

23221.000444/2011-15

23217.000605/2011-21

23217.000602/2011-98

23220.000117/2011-65

Contratada e seu
CNPJ

Valor
empenhado
em 2011

Refer Engenharia Ltda
– EPP
334.230,79
02.975.918/0001-81
Serrana – Projetos e
Construções Ltda.
395.476,27
05.675.447/0001-84
EGE Construtora
Ltda.
1.720.318,90
08.191.312/0001-31
Lotus Construtora e
Empreendimentos
602.725,22
Ltda.
10.235.140/0001-00
Lotus Construtora e
Empreendimentos
719.735,39
Ltda.
10.235.140/0001-00
Makal Construtora
Ltda.
1.090.829,57
06.251.489/0001-50
Barros e Silva
Construtora Ltda.
423.089,12
05.202.752/0001-59
Barros e Silva
Construtora Ltda.
733.035,55
05.202.752/0001-59
Modulenge
Construções Ltda.
944.780,27
00.218.327/0001-34

Oportunidade e
conveniência do Modalidade
motivo da
da licitação
licitação
Adequada

Devida

Adequada

Devida

Adequada

Devida

Adequada

Devida

Adequada

Devida

Adequada

Devida

Adequada

Devida

Adequada

Devida
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Ege Construtora Ltda.
1.653.833,16
08.191.312/0001-31
Fonte: Processos correspondentes e SIAFI2011.

IF Goiano - Modalidade Pregão - valores empenhados e analisados:

Modalidade de licitação – Pregão
Número do processo
licitatório

23216.000228/2011-31
23216.000371/2011-52

23216.000221/2011-19

23219.000472/2011-73

23219.000626/2011-27

23219.000618/2011-81

23219.000313/2011-79

Contratada e seu
CNPJ
Elite Engenharia Ltda
10.814.468/0001-73
SMS – Tecnologia
Eletrônica Ltda.
48.715.759/0001-87
Use Móveis para
Escritórios Ltda.
01.927.184/0001-00
MCX Mercantil &
Distribuidora Ltda.
10.242.569/0001-17
Valspe Comércio de
Informática Ltda.
08.342.480/0001-80
Use Móveis para
Escritórios Ltda.
01.927.184/0001-00
Positiva Distribuição
EPP
03.835.750/0001-71
Jerbra Comercial Ltda.
17.544.123/0001-96
Global Cleaning
Produtos e Serviços de
Limpeza Ltda.
10.619.574/0001-04
Recanto Brasília
Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda.
02.944.789/0001-64
G. A. C. Freitas
Comercial
08.174.783/0001-31
M B Frazão
02.050.456/0001-91
Kasa Pratika – Com.
Importação e
Exportação Ltda.
13.273.393/0001-59
Antônio Dias Neto

Oportunidade e
Valor
conveniência do Modalidade da
empenhado
motivo da
licitação
em 2011
licitação
408.150,00

Inadequada

*

85.600,00

Inadequada

*

108.321,00

Inadequada

*

142.000,00

Adequada

Devida

95.720,00

Inadequada

*

99.000,00

Inadequada

*

Adequada

Devida

37.705,97
6.329,25

4.989,36

21.765,99

2.840,35
2.702,00

1.511,50
1.449,41
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23218.000131/2011-16

23218.000522/2011-22
23218.000084/2011-01

23218.000164/2011-58

23221.000546/2011-22

23221.000109/2011-17

23221.000488/2011-37

02.107.183/0001-74
Marca Maior
Distribuição Ltda.
09.240.575/0001-56
R&C Indústria e
Comércio de Papéis
Ltda. ME
13.417.009/0001-44
A L Comércio de
Alimentos Ltda. ME
10.315.945/0001-56
Soma Segurança
Otimização e Meio
Ambiente Ltda. - ME
05.800.797/0001-25
RPF Comercial Ltda.
ME
03.217.016/0001-49
Habib Calçados de
Itajubá Ltda. EPP
03.835.661/0001-25
Emílio Ramos Braga
09.352.448-0001-49
Coop. Agroindustrial
dos Prod. Rurais do
Sudoeste Goiano
02.077.618/0002-66
Staff Com. Varejista de
Produtos Veterinários
– ME
12.334.240/0001-01
Use Móveis para
Escritórios Ltda.
01.927.184/0001-00
Auto Posto Visão Ltda.
24.864.654/0001-21
CopysystemsCopiadoras Sistemas e
Serviços Ltda.
01.765.213/0001-77
JBS S/A
02.916.265/0005-93
Terra Comercial de
Alimentos Ltda.-ME
09.911.014/0001-31
Rede Sol Fuel
Distribuidora Ltda
02.913.444/0001-43
Nortverde Com. De
Produtos
Agropecuários Ltda.
09.245.344/0001-35
Licitar Com. E
Representações Ltda.
12.941.876/0001-11
M B Frazão

1.270,69

594,86

189,80

210,00

106,13

48,50
24,00

131.665,30
Adequada

Devida

142.803,00

Inadequada

*

81.410,00

Adequada

Devida

74.740,00

Adequada

Devida

Adequada

*

Adequada

Devida

Adequada

Devida

17.380,00

70.248,00
27.450,00

46.296,00

68.271,45

30.370,30
9.155,00
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02.050.456/0001-91
GEB – Com. De
Produtos
Agropecuários Ltda –
ME
07.097.898/0001-07
Cerrado Com. De
Produtos
Agropecuários Ltda.
08.530.428/0001-58
RDT – Comercial
Ltda. – EPP
10.420.563/0001-92
Plantiun Distribuidora
Ltda ME
09.590.203/0001-50
Ativa Comércio e
Serviços Ltda.
12.401.357/0001-60
Teca Tecnologia e
Comércio Ltda.
11.163.447/0001-06
Center Sponchiado
Ltda. ME
04.418.934/0001-07
Positiva Distribuição
Ltda. EPP
03.835.750/0001-71
Recanto Brasília Com.
De Produtos
Alimentícios Ltda.
02.944.789/0001-64
Jerbra Comercial Ltda.
17.544.123/0001-96
Irmãos Iskandar Ltda.
02.622.830/0001-86
Luis César Lopes da
Silva – ME
00.627.929/0001-45
23221.000522/2011-73
Global Cleaning
Produtos e Serviços de
Limpeza Ltda.
10.619.574/0001-04
Marca Maior
Distribuição Ltda.
09.240.575/0001-56
R&C Ind. e Com. De
Papéis Ltda. ME
13.417.009/0001-44
Antônio Dias Neto
02.107.183/0001-74
G. A. C. Freitas
Comercial
08.174.783/0001-31

3.346,45

2.592,58

2.500,00

1.444,75

1.075,00

305,34

34,17

53.267,34

12.932,51

5.133,59
2.697,00
2.645,00
Adequada

Devida

4.959,76

3.151,45

5.128,57
2.540,55
1.028,67
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23217.000562/2011-84

23217.000489/2011-41

23217.000377/2011-90

23217.000438/2011-19

Kasa Pratika – Com.
Importação e
Exportação Ltda.
13.273.393/0001-59
Habib Calçados de
Itajubá Ltda. EPP
03.835.661/0001-25
Acra Equipamentos
para Condicionamento
Físico Ltda.
69.045.425/0001-13
Júlio César Gasparini
Júnior - ME
08.973.569/0001-45
Antônio Dias Neto
02.107.183/0001-74
Nativa Distribuição de
Suprimentos Ltda EPP
09.482.201/0001-47
G. A. C. Freitas
Comercial
08.174.783/0001-31
Jeinti Brasil Com. de
Alimentos, Prod. de
Higiene Ltda.
13.780.641/0001-58
Emílio Ramos Braga
09.352.448/0001-49
Recanto Brasília Com
de Produtos
Alimentícios Ltda.
02.944.789/0001-64
M B Frazão
02.050.456/0001-91
São Luís Alimentos
Ltda.
13.434.138/0001-40
Premier Comércio
Ltda – ME
11.347.304/0001-46
Use Móveis para
Escritórios Ltda.
01.927.184/0001-00
Licitar Comércio e
Representações Ltda.
12.941.876/0001-11
Nortverde Com. De
Produtos
Agropecuários Ltda.
09.245.344/0001-35
M B Frazão
02.050.456/0001-91
RDT – Comercial
Ltda. – EPP
10.420.563/0001-92

152,90

116,40

46.400,00
Inadequada

*

Adequada

Devida

Inadequada

*

Adequada

Devida

857,00
58.563,50
45.596,38

4.897,00

44.042,20

12.648,08

10.693,56

3.710,60
2.610,00

400,00

76.803,00

42.231,16

39.889,45

8.766,80
7.699,60
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Cerrado Com de
Produtos
Agropecuários Ltda.
08.530.428/0001-58
GEB – Com de
Produtos
Agropecuários Ltda
ME
07.097.898/0001-07
Ativa Comércio e
Serviços Ltda.
12.401.357/0001-60
Plantiun Distribuidora
Ltda ME
09.590.203/0001-50
Vetbrasil
Agroveterinária Ltda.
EPP
10.479.204/0001-00
Teca Tecnologia e
Comércio Ltda.
11.163.447/0001-06
Center Sponchiado
Ltda. ME
04.418.934/0001-07
De Nigris Distr de
Veículos Ltda.
23220000139/2011-25
61.591.459/0002-82
Use Móveis para
Escritórios Ltda.
23220.000128/2011-45
01.927.184/0001-00
Araújo, Junqueira &
Cia Ltda. ME
23220.000030/2011-98
07.855.231/0001-26

7.151,40

3.955,48

1.204,00

1.677,35

614,89

610,68

128,41

270.000,00

Adequada

*

97.697,00

Inadequada

*

204.118,39

Adequada

Devida

Fonte: Processos correspondentes e SIAFI2011.

(*) Obs: Não foi efetuada análise correspondente, tendo em vista que se tratam de adesões do IF
Goiano a atas realizadas por outros órgãos.

IF Goiano - Inexigibilidade de Licitação - valores empenhados e analisados:
Inexigibilidade de Licitação
Número do processo
licitatório

Contratada e seu CNPJ ou
UG/Gestão

Empresa Brasil de
Comunicação S/A
115406/20415
CONIF Conselho Nacional das
Instituições Federais de
23216.000091/2011-14
07.511.835/0001-55
Restaurante Multisabores
Ltda.
23218.000113/2011-26
04.161.057/0001-23
23216.000073/2011-32

Valor
empenhado em
2011

Fundamento da
inexigibilidade

103.168,00

Adequado

29.898,00

Adequado

80.000,00

Adequado com
ressalvas
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23218.000189/2011-51

Elevadores Otis Ltda.
29.739.737/0041-08

9.840,00

Adequado

Fonte: Processos correspondentes e SIAFI2011.

IF Goiano - Dispensa de Licitação - valores empenhados e analisados:

Dispensa de Licitação
Número do processo
licitatório
23216.000005/2011-73
23216.000277/2010-92
23216.000077/2011-11
23216.000032/2011-46

23216.000100/2011-77
23219.000007/2011-32
23219.000076/2011-46
23219.000166/2011-37
23219.000624/2011-38
23218.000704/2011-01
23218.000701/2011-60
23218.000664/2011-90
23218.000118/2011-59

23218.000020/2011-00
23218.000699/2011-29

23218.000157/2011-56

Contratada e seu CPF, CNPJ
ou UG/Gestão
Fundo Nacional de Imprensa
110245/00001
Amultiphone Telecomunicações e
Informática Ltda.
08.053.729/0001-38
Brasil Telecom S/A
76.535.764/0001-43
Cristal Consultoria Imobiliária
Aluguel Ltda.
08.568.638/0001-35
Amultiphone Telecomunicações e
Informática Ltda.
08.053.729/0001-38
Americel S/A
01.685.903/0001-16
Marca Maior Distribuição Ltda.
09.240.575/0001-56
Sueli Martins Silva
***.082.741-**
Elves Vieira de Melo & Cia.
Ltda.
36.842.805/0001-20
Instalafrio Refrigeração Ltda.
07.449.055/0001-22
Van Der Hoeven Estufas
Agrícolas Ltda.
43.989.292/0001-40
Li Cor Inc. Limcoln NE USA
EX4158299
Aplauso Equipamentos para
Empresas e Eventos Ltda. ME
10.225.500/0001-85
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos
34.028.316/0013-47
Sérgio Saad
***.190.781-**
Erivanea Garcia Ribeiro
***.618.401-**
Sérgio Ferreira dos Santos

Valor
Fundamento da
empenhado em
dispensa
2011
59.897,14

Adequado

7.321,38

Adequado

8.095,08

Adequado

10.200,00

Adequado

5.855,90

Adequado

9.600,00

Inadequado

7.987,84

Inadequado

7.987,98

Inadequado

7.986,04

Adequado

142.424,00

Adequado

108.890,00

Adequado

93.457,61

Inadequado

11.800,00

Inadequado

15.000,00

Inadequado

1.500,00

Inadequado

600,00

Adequado com
ressalvas

1.098,00 Adequado com
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23218.000717/2011-72
23218.000594/2011-70
23218.000591/2011-36
23218.000666/2011-89
23218.000665/2011-34
23218.000702/2011-12
23218.000213/2011-52
23218.000117/2011-12
23218.000700/2011-15

23218.000587/2011-78
23218.000593/2011-25
23221.000423/2011-91
23221.000369/2011-84
23221.000453/2011-99
23221.000284/2011-04
23217.000415/2011-12
23217.000112/2011-91
23217.000340/2011-61

23217.000467/2011-81

23217.000026/2011-89

***.393.391-**
Keila Mariza Rodrigues da Silva
Macedo
***.863.471-**
Alfredo Henrique Falchetti
***.624.351-**
Alfredo Henrique Falchetti
***.624.351-**
Olympus Latim America
EX6158299
Perkim Elmer Health Sciences
Ltda.
EX3158299
Soluções Agrícolas Ltda.
07.701.243.0001-04
Aplauso Equipamentos para
Empresas e Eventos Ltda. ME
10.225.500/0001-85
Renato Campos Faustino
***.164.791-**
Fundação de Apoio à Pesquisa,
Ensino e Extensão – FUNEP
50.511.286.0001-48
Tecnológica Comércio e
Assistência Técnica Ltda. ME
04.015.510/0001-93
Alfredo Henrique Falchetti
***.624.351-**
Navesa Nacional de Veículos
Ltda.
01.541.838/0004-06
Ericom Telecomunicações Ltda.
24.824.187/0001-06
Quimis Aparelhos Científicos
Ltda.
48.071.377/0001-68
Elanio Honório de Oliveira
11.837.464/0001-73
Asfio Comércio de
Transformadores Ltda.
02.766.131/0001-00
Auto Ceres Ltda.
01.378.314/0001-95
Vânia Lúcia Correa
02.136.390/0001-57
Lauzelino S. Silva –
Supermercado
07.866.495/0001-85
Supermercado Mercaceres Ltda.
26.742.569/0001-16
Cláudia Feliciano de Deus Rosa
02.439.316/0001-00
Pinheiro S. Veículos Ltda.

ressalvas
3.890,00

Adequado com
ressalvas

2.000,00

Adequado com
ressalvas

2.000,00

Adequado com
ressalvas

132.952,40

Inadequado

112.484,00

Inadequado

74.995,65

Adequado

2.530,00

Inadequado

12.270,00

Inadequado

690,00

Adequado

3.083,03

Adequado

2.000,00

Adequado com
ressalvas

8.000,00

Adequado

7.989,00

Adequado

7.994,07

Adequado

7.950,00

Inadequado

7.950,00

Adequado

224,90

Adequado

17.845,24

Inadequado

3.425,00
2.883,50

Adequado

385,50
156,00

Adequado
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23220.000029/2011-63

23220.000142/2011-49

01.692.763/0010-02
Formotos Ceres Veículos Ltda.
11.149.472/0001-27
Torneadora Grupo União Ltda.
04.015.556/0001-02
Perfinasa Perfilados e Ferros N S
Aparecida Ltda.
02.270.981/0001-12
Limetal Estruturas Metálicas
Ltda.
02.825.461/0001-29

22,00

Adequado

5.171,19

Adequado

7.903,55

Adequado

5.900,00

Adequado

Fonte: Processos correspondentes e SIAFI2011.

Por oportuno, cabe destacar que a avaliação quanto à estrutura de controles internos do IF Goiano com
vistas a garantir a regularidade das contratações foi realizada e encontra-se consignada na análise
presente no item 5 – avaliação dos controles internos deste relatório.
Face ao exposto, a análise da amostra permite concluir pela inadequação parcial dos procedimentos
adotados pela IF Goiano nos certames analisados, com relação à regularidade dos procedimentos de
contratação, evidenciando a necessidade de aprimoramento dos controles internos aos ditames legais,
com vistas a conseguir maior aderência às disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e na jurisprudência do
Tribunal de Contas da União.
2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF
A análise das concessões de Suprimentos de Fundos por meio da utilização do Cartão de Pagamento do
Governo Federal - CPGF, concedidas no exercício de 2011 pelo Instituto Federal Goiano, consistiu na
avaliação das ocorrências de auditoria disponibilizadas no âmbito do Acompanhamento Permanente da
Gestão e do cotejamento das informações disponibilizadas pelo Observatório da Despesa Pública – ODP,
mantido pela Controladoria Geral da União, com a análise de 11 processos de concessão de suprimentos
de fundos.
Em relação ao acompanhamento permanente da gestão foram encontradas impropriedades na utilização
do CPGF, em especial a utilização do cartão corporativo em finais de semana, as quais foram
devidamente justificadas pelo gestor, guardando conformidade com a legislação. Quanto à analise
processual, constatamos as seguintes impropriedades: utilização pelo campus de Ceres da modalidade
saque acima do permitido pela legislação e ausência de atesto na totalidade dos comprovantes de
despesa da Prestação de Contas do Suprimento de Fundos nº 003/2011 do Campus de Urutaí.
Em face do exposto, pode-se considerar que a instituição e utilização dos cartões de pagamentos em uso
no IF Goiano não estão em conformidade com as disposições dos Decretos n.ºs 5.355/2005 e
6.370/2008, assim como os controles internos administrativos existentes para garantir o uso regular não
estão adequados.
Também cotejamos as informações apresentadas pelo IF Goiano no Quadro LXXIII do Relatório de
Gestão de 2011 (fls. 101 e 102) e verificamos que são consistentes, exceto no que diz respeito aos
valores informados por portador, na modalidade Fatura, nas UGs 158124, 158299 e 158300 e os
registros correspondentes efetuados no SIAFI na conta contábil 1.9.9.9.6.24.02 - Fatura - CPGF.
2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária
O IF Goiano registrou na Introdução do Relatório de Gestão 2011, fls. 40 do processo de prestação de
contas, que em 2011 no âmbito da UJ não ocorreram passivos por insuficiência de créditos ou recursos,
nos termos do item 3, Parte A - Conteúdo Geral, do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010. Essa situação foi
confirmada por consultas realizadas no SIAFI e SIAFI Gerencial.
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2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar
Durante o exercício 2011, o IF Goiano, considerando a Reitoria e seus campi, reinscreveu despesas
empenhadas no exercício de 2010 em Restos a Pagar Não Processados no valor total de R$
5.375.119,27. Desse montante, foram analisados processos que perfizeram o valor de R$ 4.845.369,66, o
que corresponde a 90,14%, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Restos a Pagar Não
Processados
reinscritos em
2011(A) (R$)

Restos a Pagar
analisados (B) (R$)

5.375.119,27

Percentual analisado RP com inconsistência
(C) = (B)/(A)
(%) (C)

4.845.369,66

90,14%

14,01%

Fonte: SIAFI Gerencial e análises correspondentes
Pela consulta realizada no SIAFI Gerencial, verificamos que essa reinscrição contemplou 185 notas de
empenho distintas, considerando as 5 UGs do IF Goiano, quais sejam: 158124-Reitoria, 158298-Campus
de Urutaí, 158299-Campus de Rio Verde, 158300-Campus de Morrinhos e 158302-Campus de Ceres.
Desse universo, pelo critério da materialidade, selecionamos 21 NEs, sendo que da análise realizada na
documentação correspondente, constatou-se impropriedade na reinscrição de 8 NEs em Restos a Pagar
no exercício de 2011, em virtude da não conformidade com o disposto no artigo 35 do Decreto nº
93.872/86.
2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas
Quanto ao atendimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93 relacionadas à entrega e ao
tratamento das declarações de bens e rendas, evidenciou-se a eficiência dos controles internos da UJ por
intermédio de amostragem aleatória simples de 20 servidores dentre o universo de 225 ocupantes de
cargos comissionados ou funções de confiança na Unidade. Constatou-se ainda, para a integridade dos
servidores incluídos na amostra, a existência e o arquivamento da declaração, conforme disciplinado
pela Portaria Interministerial MP/CGU nº 298/2007, que autoriza o acesso à Declaração de Ajuste Anual
do IR apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. O quadro a seguir detalha a situação:
TOTAL DE SERVIDORES COM
OBRIGATORIEDADE DE
APRESENTAR A
DECLARAÇÃO DE BENS E
RENDA
CD FG TOTAL -

61
164
225

TOTAL DE
DECLARAÇÕES
ANALISADAS

(%) DE DECLARAÇÕES
ANALISADAS

6
14
20

9,84%
8,54%
8,89%

Fonte: Relação de servidores ocupantes de cargos - Relatório de Gestão
Nos exames realizados verificou-se que a Unidade dispõe de controles internos adequados para cobrar e
dar tratamento a entrega das Declarações de Bens e Rendas no exercício em exame, bem como sobre o
atendimento à Lei 8.730/93, sendo assinado, por todo servidor no ato da posse, autorização para acesso
eletrônico à declaração no site da Receita Federal do Brasil, independentemente de possuir função
gratificada ou cargo em comissão. O responsável pelo acompanhamento, verificação e guarda dessa
documentação é o Diretor de Gestão de Pessoas.
Ainda no tocante à informação sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93,
cumpre ressaltar que a UJ, no Relatório de Gestão, não preencheu o "Quadro A.8.1 - Demonstrativo do
Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de Entregar a DBR" determinado pela
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Portaria TCU nº 123/2011, nem realizou análise crítica correspondente, anexando apenas Declaração do
Diretor de Gestão de Pessoas sobre o cumprimento dessas obrigações (fls. 91 do processo de prestação
de contas).
2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial
A quantidade de imóveis de uso especial sobre a responsabilidade do Instituto Federal Goiano está
informada no quadro abaixo:
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE USO ESPECIAL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO IF
GOIANO
Localização
Exercício 2010
Exercício 2011
Brasil
3
5
Exterior
0
0
No que tange às medidas adotadas pelo gestor para manutenção e gestão dos imóveis, foi possível
constatar que o IF Goiano, em 2011, concluiu a atualização da avaliação no sistema SPIUnet, com
informações sobre 5 (cinco) imóveis de propriedade da União.
Verificamos ainda, quanto às locações de imóveis de terceiros, que os preços contratuais dos aluguéis
apresentados pela UJ estão compatíveis com os valores de mercado.
Ressalte-se contudo a falta de registro no Sistema SPIUnet dos bens imóveis locados de terceiros, nos
termos determinados pela Portaria SPU nº 206, de 08/12/2000, que determinou aos órgãos públicos
federais, às Autarquias e às Fundações Públicas a obrigatoriedade de realizar cadastramento, no Sistema
SPN2000 (SPIUNet), dos imóveis de sua propriedade ou sob sua jurisdição, abrangendo, dessa forma, a
totalidade dos Bens Móveis de Uso Especial, segundo conceito apresentado no Manual do SPIUNet,
versão de junho/2009.
Observamos também que o Inventário de Bens Imóveis da Unidade compõe-se de uma coletânea de
planilhas com dados retirados dos sistemas SPIUnet e SIAFI, de fotos e de Certidões de Registro dos
Imóveis. Os bens imobiliários de utilização dos campi estão sob responsabilidade da Reitoria do IF
Goiano.
Segundo informou a Unidade, pelo Ofício n° 110/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, em resposta à SA nº
201203350/003, foi utilizado no exercício de 2011, o valor de R$ 364.542,88 com gastos em
manutenção de imóveis de propriedade da União e o valor de R$ 26.614,86 com gastos em manutenção
de imóveis locados de terceiros sob responsabilidade da mesma, divergindo, assim, esses valores dos
constantes no Quadro LXXI - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob
Responsabilidade da UJ, inserido no Relatório de Gestão 2011, fls. 99 do processo de prestação de
contas. Das informações apresentadas preenchemos o seguinte quadro:

Gastos Realizados com a Manutenção de Imóveis
Próprios e da União – R$ (A) Locados de Terceiros – R$ (B)
Valores Totais
Percentual sobre o Total

364.542,88
(%) (A)/(A+B)

26.614,86
(%) (B)/(A+B)

93,20

6,80

Fonte: Resposta à SA nº 201203350/003 - Ofício N° 110/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano
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Cabe ainda informar, segundo a UJ, que formalmente não existe um gestor de imóveis no âmbito do IF
Goiano. O que existe são chefias de patrimônio em nível de Reitoria e nos campi, os quais são
responsáveis pela gestão dos bens imóveis. Está em fase de regulamentação a designação um gestor geral
dos bens imóveis do Instituto centralizado em Goiânia. As manutenções nos bens imóveis são realizadas
de acordo com as demandas que surgem durante o exercício, para os serviços elétricos e hidráulicos, e
manutenções simples que são realizados por servidores da Instituição ou por mão-de-obra terceirizada.
Quanto a serviços de manutenção que requerem a contratação de empresa especializada através de
processos licitatórios ou dispensa de licitação, são realizados mediante levantamentos dos setores de
engenharia dos campi e alocação de recursos orçamentários para tal.
Assim, concluímos que o IF Goiano geriu o patrimônio imobiliário sob sua responsabilidade de forma
adequada, porém não providenciou o registro dos imóveis locados de terceiros no SPIUnet em
consonância com a legislação pertinente.
2.15 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias
Segundo informado pelo IF Goiano no Relatório de Gestão 2011 - Introdução, fls. 41 do processo de
prestação de contas, o item 14 da Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010 não se
aplica à Unidade. Dessa forma, não houve no exercício prática de renúncia tributária.
Assim, não houve no exercício de 2011, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item nº 18 Avaliação da gestão da unidade jurisdicionada sobre as renúncias tributárias praticadas, da parte "A" do
Anexo III da DN TCU nº 117/2011.
2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU
Durante o exercício de 2011, o Tribunal de Contas expediu 3 Acórdãos com deliberações para o IF
Goiano, havendo determinação de providências no Acórdão nº 9548/2011-2ª Câmara e no Acórdão nº
11065/2011-2ª Câmara e recomendação no Acórdão nº 1834/2011-1ª Câmara. Segundo a UJ informou
no Relatório de Gestão, os dois primeiros Acórdãos foram totalmente atendidos e o Acórdão nº
1834/2011-1ª Câmara encontra-se pendente de atendimento no exercício.
2.17 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
Relativamente à Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo artigo 11 do Decreto nº 6.932, de
11/08/2009, a Unidade Jurisdicionada informou que é prestadora de serviços ao cidadão, porém ainda
não implementou a referida carta.
No que se refere às recomendações expedidas pela CGU no relatório de auditoria de avaliação da gestão
2010 (Relatório nº 201108736/2011), observou-se que das 5 ressalvas apontadas, o IF Goiano adotou
plenamente as providências em 2 delas (relacionadas aos tópicos 1.1.9.1 e 1.1.9.7), no total de 40%,
restando pendentes de atendimento completo e/ou sendo verificadas novas ocorrências quanto aos
tópicos 1.1.4.1, 1.1.7.1 e 1.1.8.1. Dessas constatações, as providências relativas ao tópico “1.1.7.1 Pendências na implementação de medidas corretivas para as situações de acumulação indevida de
cargos e ressarcimento ao erário para servidores que descumpriram o regime Dedicação Exclusiva,
detectadas por meio do cruzamento RAIS 2007 x SIAPE 2008” serão monitoradas via Plano de
Providências Permanente.
2.18 Conteúdo Específico
O IF Goiano não faz parte das Unidades Jurisdicionadas que devem prestar informações sobre a Parte C
- Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins, do Anexo II da
DN/TCU nº 108/2010.
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2.19 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

3. Conclusão
Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o
caso, serão incluídas no Plano de Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo
Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado
de Auditoria.
Informamos que o servidor César Teruo Yamaguti, cuja assinatura não foi aposta neste relatório, não
estava presente quando da geração final deste documento por motivo previsto legalmente, apesar de ter
efetivamente atuado como membro da equipe de auditoria.

Goiânia/GO, 27 de julho de 2012.

Relatório supervisionado e aprovado por:
_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Goiás

Achados da Auditoria - nº 201203350
1. CONTROLES DA GESTÃO
1.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS
1.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO
1.1.1.1. Constatação

A unidade jurisdicionada é prestadora de serviços ao cidadão, porém ainda não implementou a
carta de serviços ao cidadão.

Pela SA nº 201203350/009, de 02/05/2012, foi solicitada ao Reitor do IF Goiano informar se a UJ presta
serviços ao cidadão, detalhando os tipos de serviços prestados. Além disso, se a Unidade fosse
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prestadora de serviços, solicitou-se informar se a "Carta de Serviços ao Cidadão" foi instituída nos
termos determinados pelo artigo 11 do Decreto nº 6.932/2009. Em resposta, foi informado que a
Unidade presta os seguintes serviços ao cidadão: educação formal (ensino médio, técnicos, cursos
superiores, especializações stricto e lato sensu, cursos FIC); fornecimento de documentos (certificados,
históricos, declarações); cadastros no SICAF e SICONV. No entanto, foi ressaltado pelo Reitor que a UJ
até o momento ainda não possui uma Cartilha de Atendimento ao Cidadão nos moldes definidos pelo
Decreto nº 6.932/2009.
Causa:
O Reitor do IF Goiano confirmou que ainda não atendeu ao comando do artigo 11 do Decreto nº
6.932/2009.
Manifestação da Unidade Examinada:
Segundo informou a UJ pelo Ofício nº 138/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 10/05/2012:
"Consideramos que esta Instituição através de seus câmpus como as demais Instituições públicas de
ensino prestam serviços ao cidadão quer seja na forma de educação formal (ensino médio, técnicos
cursos superiores e especializações stricto e lato sensu, cursos FIC), fornecimento de documentos
(certificados, históricos, declarações), cadastros no SICAF e SICONV. Todos esses serviços são
prestados aos cidadãos.
A Instituição ainda não possui uma Cartilha de Atendimento ao Cidadão nos moldes do decreto
6.932/2009".
Análise do Controle Interno:
Como a própria UJ reconheceu que ainda não implementou a carta de serviços, mantemos a ressalva.
Recomendações:
Recomendação 1:
Que a Unidade elabore e divulgue "Carta de Serviços ao Cidadão", no âmbito de sua esfera de
competência, nos termos definidos pelo artigo 11 do Decreto nº 6.932, de 11/08/2009.

1.1.1.2. Informação

Atendimento pelo IF Goiano às recomendações da CGU.

No Relatório nº 201108736 – 2ª Parte, relativo à auditoria de avaliação da gestão 2010 do IF Goiano,
foram registradas 5 constatações e respectivas recomendações. Dessas, pelas análises ora realizadas,
verificamos atendimento pleno a recomendações afetas a 2 constatações (1.1.9.1 e 1.1.9.7). Das 3
restantes, a UJ não implementou completamente todas as providências afetas à constatação 1.1.7.1, que
serão monitoradas via Plano de Providências Permanente. Quanto as demais (1.1.4.1 e 1.1.8.1),
verificou-se em 2011 novas ocorrências, cujas análises estão registradas em tópicos específicos deste
Relatório. O quadro a seguir ilustra essa situação:

Número do
Relatório de
Auditoria de
Contas

Item do Relatório
(número e descrição
sumária)

Situação Atual das
recomendações

Item específico da
Parte "achados de
auditoria" do
Relatório
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1.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS
1.2.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS
1.2.1.1. Informação

Ausência de informações, bem como outras falhas observadas no Relatório de Gestão/Processo de
Prestação de Contas.

No processo de contas do exercício de 2011 (processo nº 23216.000131/2012-64), o IF Goiano,
vinculado ao Ministério da Educação, deixou de apresentar e/ou apresentou diversas informações que
não estavam de acordo com os modelos definidos pelo Tribunal de Contas da União. Assim,
inicialmente, foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 201203350/008, de 02/05/2012, requerendo à UJ
providenciar a correção de diversas peças e conteúdos.
Nesse interim, o Secretário do TCU em Goiás em 04/05/2012 enviou mensagem eletrônica à Unidade,
ressaltando que o Relatório de Gestão de 2011, encaminhado aquela Secretaria em 30/03/2012, não
contemplou os indicadores da forma padronizada pelo MEC, bem como apresentou outras falhas
formais, que impedem sua publicação. Nesse sentido, o TCU/GO prorrogou o prazo, até o dia
15/05/2012, para a UJ enviar nova versão do Relatório de Gestão, alertando para a necessidade de
substituição da versão encaminhada anteriormente à CGU/SFC e ao AECI do Ministério da Educação.
Nesse sentido, dada as falhas apontadas pelo TCU/SECEX/GO e pela CGU/GO, o IF Goiano elaborou
nova versão do Relatório de Gestão/Prestação de Contas submetendo-a aos referidos órgãos (essa CGU
recebeu a via original em 11/05/2012).
Verificamos, contudo, que a versão atualizada do Relatório de Gestão/Processo de Contas continuou a
apresentar algumas divergências, quando comparadas com as normatizações exaradas pelo TCU e pela
CGU, apresentando, para alguns casos, justificativas pertinentes, conforme abaixo:
1) Informação Não Apresentada/Apresentada de forma diferente daquela solicitada:
Ausência de pronunciamento do Conselho Superior, órgão máximo do Instituto Federal Goiano sobre as
contas do exercício financeiro de 2011, bem como sobre o relatório de gestão anual da Instituição.
Ressalte-se, por outro lado, que foi anexada pela UJ cópia da Ata 005, relativa à Primeira Reunião
Extraordinária do Colégio de Dirigentes, realizada em 27/03/2012, que, entre outras providências,
aprovou o Relatório de Gestão do exercício de 2011. Cabe destacar que de acordo com Estatuto do IF
Goiano, o Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo decisório da
Reitoria.
- Peça: Parecer de Conselho que, por força de lei, regulamento ou regimento esteja obrigado a se
pronunciar sobre as contas da UJ.
- Item/Normativo: Item 2 do Anexo II à DN/TCU nº 117/2011 e Estatuto do Instituto Federal Goiano
(artigo 9º, inciso VII), aprovado pela Resolução 001/2009 do seu Conselho Superior
- Justificativa da UJ: enviadas pelo Ofício n° 138/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 10/05/2012, no
seguinte teor: "Tendo em vista que o mandato dos membros do Conselho Superior do Órgão terminou
em dezembro de 2011, e devido ao período de greve porque passaram diversos campus do IFGoiano,
não foi possível realizar a eleição para novos membros antes do mês de abril do corrente ano, então
para não enviarmos o relatório sem aprovação, o mesmo foi amplamente discutido junto ao Colégio de
Dirigentes do órgão que a nosso ver na falta do Conselho superior seria o Órgão indicado para
realizar essa análise a aprovação das contas em questão. O que foi feito com base no Art. 11 inciso VI,
do Estatuto do Instituto Federal Goiano, pela falta de um conselho superior devidamente constituído”.
2) Informação Não Apresentada/Apresentada de forma diferente daquela solicitada: No relatório
sobre as auditorias planejadas e realizadas pela unidade de auditoria interna da entidade jurisdicionada
(folhas 123 a 132), não houve abordagem sobre os resultados e providências adotadas a partir das
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constatações feitas pelas auditorias; além disso, no escopo foi informado o que deveria ter sido feito e
não o que foi realizado.
- Peça: Relatório sobre as auditorias planejadas e realizadas pela unidade de auditoria interna da
entidade jurisdicionada, no exercício de referência do relatório de gestão, contemplando, no mínimo, os
seguintes aspectos:
a) Escopo das auditorias realizadas;
...
c) Resultados e providências adotadas a partir das constatações feitas pelas auditorias.
- Item/Normativo: Alíneas “a” e “c” do item 7 do Anexo II à DN/TCU nº 117/2011
- Justificativa da UJ: Não apresentou.
3) Informação Não Apresentada/Apresentada de forma diferente daquela solicitada: No Rol de
Responsáveis, para o cargo/função Diretor-Geral do Campus Rio Verde (fls. 5 e 6), faltou informar o
dirigente responsável pela gestão do Campus no período de 30/06 a 04/07/2011.
- Peça: Rol de Responsáveis.
- Item/Normativo: Artigo 11, inciso III da IN/TCU nº 63/2010 e Itens 5.2.5 e 5.2.10 da Portaria CGU nº
2.546/2010.
- Justificativa da UJ: “Informamos que, com relação às inconsistências verificadas por esta Equipe de
Auditoria com relação ao Responsável pelo Campus Rio Verde no período de 30/06 a 04/07/2011,
ocorreu o seguinte: o diretor do Campus Rio Verde, Gilberto José de Faria Queiroz, aposentou-se a
partir de 28/06/2011, assumindo o seu lugar o Sr. Anísio Correa da Rocha, que conforme consta no
Rol, era seu substituto legal, Portaria nº 06 de 06/01/2009. Este último foi nomeado oficialmente
Diretor pela portaria nº 134 de 04/07/2011”.
4) Informação Não Apresentada/Apresentada de forma diferente daquela solicitada:
a) a abordagem sobre os Indicadores Institucionais apresentada no Relatório de Gestão (fls. 60 a 78), no
tocante à análise crítica realizada pelo IF Goiano, não adotou completamente os regramentos definidos
no sentido de incorporar “... explanação sucinta sobre as suas fórmulas de cálculo, considerando a sua
utilidade e mensurabilidade”.
b) não houve uniformidade na apresentação dos 13 indicadores, tendo em vista que para alguns foram
inseridos objetivos e definições (“gastos correntes por aluno”, “percentual de gastos com pessoal”,
“percentual de gastos com outros custeios”, “percentual de gastos com investimentos” e “percentual de
gastos com benefícios e PASEP”); para outros somente definição, sem explicitar os objetivos do
indicador (“relação candidato/vaga” e “relação de alunos/docente em tempo integral”); outros não
trazem nem a definição, tampouco o objetivo (“relação ingressos/aluno matriculado”, “relação
concluintes/aluno matriculado”, “índice de eficiência acadêmica de concluintes”, “índice de retenção do
fluxo escolar” e “índice de titulação do corpo docente”).
Quanto ao indicador “número de alunos matriculados classificados de acordo com a renda per capita
familiar”, não há qualquer informação a respeito: definição, objetivo, fórmula de cálculo, série histórica
2009-2011, análise crítica, sendo apenas informado o indicador de 2011;
c) em que pese ser informado que todos os indicadores relacionados são aqueles determinados pelo
Acórdão TCU nº 2.267/2005-Plenário, os indicadores “índice de titulação do corpo docente” e
“percentual de gastos com benefícios e PASEP” não fazem parte da determinação contida no item 9.1.1
do referido Acórdão; e
d) cabe ainda destacar que o próprio Reitor do IF Goiano registrou no Relatório de Gestão 2011 que os
dados gerados pelo SISTEC não apresentam informações confiáveis, gerando, assim, inconsistência em
pelo menos 6 dos 13 indicadores elencados.
- Peça: Indicadores Institucionais
- Item/Normativo: Item III da Parte A do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010 e Item 2.4.7 da Portaria
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TCU nº 123/2011.
- Justificativa da UJ: “(Resposta de todas as alíneas) Com relação aos índices tivemos sérias
dificuldades haja vista que para apuração desses índices foram realizados com base no Manual para
Produção e Análise de Indicadores da Rede Federal de EPCT emitido pela SETEC, dados esses que
seriam extraídos do SISTEC, onde os índices previstos no Acórdão TCU 2.267/2005, além de outros
considerados pertinentes pela SETEC, estariam calculados e devidamente tabulados, porém houve
inconsistência na informação no banco de dados o que gerou essas inconsistências, que a nosso ver,
ainda não esta apresentado de maneira satisfatória. Foram informados os índices levantados pela
SETEC, haja vista que o Tribunal de Contas da União em e-mail nos enviado em 04/05/2012 pelo Sr.
Paulo Henrique Nogueira Secretário do TCU em Goiás os índices devem ser apresentados no padrão
indicado pelo MEC, assim foi feito, além de que foram incluídas as notas explicativas sobre os índices
apurados. Com tal medida acreditamos ter solucionado as inconsistências apresentadas com relação
aos indicadores em questão. Segue cópia da Cartilha e do e-mail para conhecimento.
- O objetivo do índice de titulação do corpo docente, é quantificar o grau de titulação do Corpo
Docente – Efetivos e substitutos, haja vista que essa é uma condição para que a Instituição possa se
inscrever em programas de mestrados, doutorados e mesmo oferecer cursos em outras áreas, o que
também proporcionará um balizamento entre a esta Instituição e as demais da rede federal de
educação tecnológica.
- O objetivo do índice percentual de gastos com benefícios e PASEP, é quantificar o valor que se é
gasto com benefícios a servidores, a questão do PASEP, trata-se de rendimentos que é pago aos
servidores cadastrados junto ao PIS/PASEP até a promulgação da constituição de 1988, que até 2010
era pago em folha de pagamento, que agora é creditado diretamente na conta dos servidores que
fazem jus ao benefício diretamente pelo Banco do Brasil”.
5) Informação Não Apresentada/Apresentada de forma diferente daquela solicitada: Existe
divergência entre o quantitativo de servidores em cargos efetivos informado no Quadro XLVI - 743 (fls.
79) do tópico 5.1 – Composição do Quadro de Servidores Ativos e a quantidade de servidores
considerada no tópico 5.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos – 733 (fls. 88 a 90).
- Também foram verificadas inconsistências na quantidade de servidores por faixa etária e de servidores
por nível de escolaridade/titulação informada nos quadros XLIX, L, LXII e LXIV dos 2 tópicos (fls. 81 e
89).
- Peça: Informações sobre recursos humanos da Unidade.
- Item/Normativo: Item 5 da Parte A do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010 e Item 5 da Portaria TCU nº
123/2011.
- Justificativa da UJ: Não apresentou.
6) Informação Não Apresentada/Apresentada de forma diferente daquela solicitada: As
informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93 constantes no
Relatório não atenderam completamente os regramentos definidos pela Portaria TCU nº 123/2011,
contemplando apenas declaração do Diretor de Gestão de Pessoas. Ressalte-se que o IF Goiano não
preencheu o Quadro A.8.1 da Portaria TCU nº 123/2011, nem tampouco realizou crítica correspondente,
abordando os conteúdos mencionados no item 8.2 da referida Portaria.
- Peça: Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93, relacionadas
à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.
- Item/Normativo: Item 8 da Parte A do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010 e Item 8 da Portaria TCU nº
123/2011.
- Justificativa da UJ: (4) “Com relação às informações sobre a Declaração de Bens e Rendas
conforme foi explicitado no Relatório de Gestão todo o servidor no ato da posse independente de
possuir função gratificada ou cargo em comissão, assina a declaração nos moldes do ANEXO II À
INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCU Nº 67, DE 6 DE JULHO DE 2011, com isso entendemos que
atendemos ao que é solicitado no relatório. O responsável pelo acompanhamento e verificação dessa
documentação é o Diretor de Gestão de Pessoas, que é o responsável pela guarda desses documentos
nas pastas dos servidores”.
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7) Informação Não Apresentada/Apresentada de forma diferente daquela solicitada: Em que pese a
Unidade ter informado, em atendimento à SA nº 201203350/008, que revisou os valores, persistiu o erro
nos totais das despesas com manutenção no exercício de 2011, considerando os Imóveis-R$ 50.447 e as
Instalações-R$ 207.094, coluna constante no Quadro LXXI – Discriminação dos Bens Imóveis de
Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ (fls. 99). Os valores corretos são R$ 79.223,00 e R$
258.827,00, respectivamente.
- Peça: Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado
como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros.
- Item/Normativo: Item 11 da Parte A do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010 e Item 11 da Portaria TCU
nº 123/2011.
- Justificativa da UJ: “Os valores foram revistos e corrigidos”.
8) Informação Não Apresentada/Apresentada de forma diferente daquela solicitada: Existem
divergências relativamente ao valor utilizado, na modalidade Fatura, por portador registrado nas UGs
158124, 158299 e 158300, no Quadro LXXIII-Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e
por Portador (fls. 101 e 102) e os correspondentes registros efetuados no SIAFI2011, conta contábil
1.9.9.9.6.24.02 - Fatura - Cartão de Pagamento do Governo Federal.
- Peça: Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, observando-se as
disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008.
- Item/Normativo: Item 13 da Parte A do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010 e Item 13 da Portaria TCU
nº 123/2011.
- Justificativa da UJ: “Os valores dos supridos divergem do SIAFI, pelo fato de que alguns campus do
IF Goiano ao efetuarem o pagamento não identificarem o suprido pelo CPF, desta forma o SIAFI
identificou o Banco do Brasil como Suprido, o que está errado. Ao preencher o Relatório de Gestão
foi detectado o erro e convertemos o valor para as respectivas contas correntes dos supridos por meio
de levantamento das despesas executadas por cada suprido de acordo com o seu processo de prestação
de contas. Os responsáveis por efetuar os pagamentos já foram orientados quanto à forma correta de
se efetuar o pagamento de faturas de suprimento de fundos”.

2. GESTÃO FINANCEIRA
2.1. Subárea - RECURSOS REALIZÁVEIS
2.1.1. Assunto - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS
2.1.1.1. Informação

Inexistência de transferências concedidas ou vigentes em 2011 no âmbito do IF Goiano.

O IF Goiano informou no Relatório de Gestão 2011 - Introdução, fls 41 do processo de prestação de
contas, que no exercício não houve ocorrência de transferências mediante convênio, contrato de
repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres. Dessa forma, apesar de a UJ não ter explicitado sobre as transferências vigentes no
exercício, nos termos solicitados pelo item 6, Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN/TCU nº
108/2010, verificamos, mediante consulta realizada nos Sistemas SIAFI e SIAFI Gerencial, que no
âmbito da Unidade, não foram formalizadas transferências no exercício, nem tampouco existem termos
vigentes em 2011.
Sendo assim, não é possível avaliar a instauração de TCE relativamente às transferências concedidas
pela UJ.
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3. GESTÃO PATRIMONIAL
3.1. Subárea - BENS IMOBILIÁRIOS
3.1.1. Assunto - UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS
3.1.1.1. Informação

Falta de registro no SPIUnet dos imóveis locados de terceiros pelo IF Goiano.

A gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade do IFGoiano é realizada de forma
descentralizada pelos campi do Instituto, os quais atualmente estão responsáveis pela conservação e
manutenção desses bens e da atualização e inserção das informações no Sistema de Gerenciamento dos
Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.
Conforme consulta ao referido Sistema, verificamos que os registros dos imóveis de propriedade da
União estão devidamente atualizados, porém os 5 (cinco) imóveis locados de terceiros no exercício de
2011 e o do Campus de Iporá não foram registrados.
Questionada a respeito dessa situação, pela Solicitação de Auditoria nº 201203350/006, o IFGoiano
informou que: "Uma vez que o imóvel locado para abrigar a sede da Reitoria é de caráter temporário,
ou seja, até que a obra definitiva fique pronta, não houve a preocupação por parte do gestor da
criação de RIP deste imóvel. Além disso, não existe nenhum dispositivo na macrofunção STN 02.11.07
que obrigue a criação de RIP para imóveis locados, ao contrário, a obrigação se faz para imóveis de
propriedade da União e Autarquias conforme transcrito a seguir no item 3.1.1.2: “Os Órgãos Públicos
Federais deverão cadastrar no SPIUnet os imóveis de propriedade da União, de Fundações e
Autarquias, de Empresas Estatais dependentes, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000". Grifo do Gestor.
Em que pese o posicionamento da UJ, ressaltamos a necessidade de se efetivar no Sistema SPIUnet o
registro dos bens imóveis locados de terceiros, tendo em conta o que estipula a Portaria SPU nº 206, de
08/12/2000, que obriga os órgãos públicos federais, as Autarquias e as Fundações Públicas ao
cadastramento, no Sistema SPN2000 (SPIUNet), dos imóveis de sua propriedade ou sob sua jurisdição,
abrangendo, dessa forma, a totalidade dos Bens Móveis de Uso Especial, cujo conceito é apresentado no
Manual do SPIUNet, versão de junho/2009, abaixo detalhado:
“2. CONCEITOS
Imóveis de Uso Especial da União - São os imóveis da União (Adm. Pública Federal direta), de
terceiros que a União utiliza, próprios de Fundações e Autarquias e de Empresas Estatais dependentes,
nos termos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, de acordo com a Portaria
Interministerial Nº 322 de 23 de agosto de 2001, publicada no Diário Oficial no dia 27 de agosto,
Ministério da Fazenda, Seção 1”. grifo nosso
Dessa forma, o próprio SPIUNet traz como uma das opções para regime do bem imóvel a “Locação de
Terceiros (22)”, conforme o item 7.6 do referido Manual.
Em relação à ausência do registro do imóvel do Campus de Iporá no SPIUnet, a Instituição informou que
está aguardando a regularização dos registros cartoriais para a devida regularização e que já havia
solicitado o RIP do imóvel à SPU.
Assim, concluímos que o IF Goiano geriu o patrimônio imobiliário sob sua responsabilidade de forma
adequada, porém não providenciou o registro dos imóveis locados de terceiros no SPIUnet em
consonância com a legislação pertinente.
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4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
4.1. Subárea - MOVIMENTAÇÃO
4.1.1. Assunto - QUANTITATIVO DE PESSOAL
4.1.1.1. Informação

Quantitativo de pessoal inadequado em relação às necessidades da Unidade.

No Relatório de Gestão 2011, a abordagem sobre a adequação do quantitativo de servidores do IF
Goiano foi realizada no tópico 5.6 - Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos (fls. 88 a 90), ocasião
em que foi considerado o quadro de pessoal com 733 servidores efetivos, posição em 31/12/2011.
Assim, foi informado que esse quantitativo constitui-se de 329 Professores de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico e de 402 Técnicos Administrativos, divididos entre Nível Superior, Intermediário e Auxiliar
(destaque-se aqui uma primeira inconsistência, visto que a somatória dos cargos informados é 731 e não
733). A outra divergência, conforme já registrado em outros tópicos deste Relatório, deve-se ao fato de
que no Quadro XLVI - Força de Trabalho da UJ, inserido no tópico 5.1 - Composição do Quadro de
Servidores Ativos (fls. 79 a 81 do processo de prestação de contas), foi destacada que a lotação efetiva
da Unidade, apurada em 31/12/2011, compõe-se de 743 servidores em cargos efetivos.
Na sequência dos esclarecimentos do Reitor, ressaltou-se que o IF Goiano por ser uma instituição em
estruturação e expansão e apesar das nomeações ocorridas em 2011 (no total de 47, segundo constou no
Quadro XLVI), o quadro de pessoal da UJ encontra-se com número insuficiente de servidores para
atender as demandas da Instituição, sendo que para determinados cursos existe a necessidade imediata
da contratação de professores substitutos e com a abertura dos novos campi será imprescindível a
contratação de mais servidores, tanto professores quanto técnico-administrativos.
No Quadro XLVII - Situações que Reduzem a Força de Trabalho da UJ – Situação em 31/12/2011 do
Relatório de Gestão, foi informado o quantitativo de 30 afastamentos, sendo 04 servidores cedidos e 26
afastados para participação em programas de pós-graduação stricto sensu no País. No caso específico
das cessões, as mesmas não afetam significativamente o quantitativo da Unidade, considerando o total
de servidores ativos.
Um dos indicadores gerenciais destacados foi a "Previsão de Aposentadoria", o qual informa que 26
servidores do quadro próprio receberam abono de permanência em dezembro/2011.
Também constou no Relatório de Gestão que os planos de carreiras dos servidores do Instituto são
normatizados pela Lei nº 11.091/90, que rege os servidores Técnico-Administrativos da Rede Federal e
pela Lei nº 11.784/2008, que trata do plano de Carreira dos Cargos de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, e do Plano de Carreira do Ensino Básico Federal. Vale ressaltar que há na
Instituição a política de incentivo à qualificação que visa o aperfeiçoamento dos docentes e técnicos
administrativo por meio de incentivos financeiros, estimulando assim a qualificação dos servidores,
suprida por meio do Plano Anual de Capacitação implementado em 2011.
A Unidade utiliza um conjunto de indicadores na definição de políticas, a citar: na alocação de vagas de
docentes, distribuições de recursos entre os seus Campi e realização de avaliação de desempenho de
docentes. O IF Goiano tem focado a sua avaliação principalmente nas atividades desenvolvidas e nos
resultados obtidos por seus servidores nas áreas administrativa e acadêmica.

4.2. Subárea - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS
4.2.1. Assunto - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS
4.2.1.1. Informação
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Controles internos do IF Goiano adequados no tocante à entrega pelos servidores das declarações
de bens e rendas.

Acerca da entrega de cópias das declarações de bens e rendas exigida pela Lei nº 8.730/93, após os
exames realizados verificou-se que a unidade sob exame dispõe de controle manual para o registro da
entrega das declarações de bens e rendas.
Com vistas a certificar a consistência das informações e a eficiência do controle, a Unidade apresentou
cópia das declarações e das autorizações de acesso dos agentes constantes do Rol de Responsáveis.
Diante da análise efetuada quanto ao cumprimento desse normativo legal, entendemos que as rotinas
adotadas pelo IF Goiano atendem de forma satisfatória o disposto na legislação. Observa-se, assim, que
o gestor possui controles eficientes para atendimento à Lei nº 8.730/93, no que se refere à entrega da
declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções, não sendo verificada
nenhuma inconsistência.
4.2.1.2. Informação

Análise da gestão de pessoal quanto à remuneração.

Foram analisados os levantamentos extraídos da base de dados do SIAPE da folha de pagamento dos
servidores do IF Goiano, no exercício de 2011, com vistas a avaliar a gestão de pessoas, por meio da
observância à legislação sobre remuneração, cessão, requisição de pessoal, bem como sobre a concessão
de aposentadorias, reformas e pensões. Da aplicação dos testes de auditoria por parte da equipe,
conforme escopo definido antes do início dos trabalhos, foi encontrada a seguinte ocorrência, a qual foi
sanada, conforme detalhado a seguir:
- Ocorrência: Aposentadorias concedidas após 19/02/2004 cadastradas no SIAPE em Tipos menores que
52.
- Fato: Questionado o Gestor apresentou a documentação dos acertos de todas as aposentadorias
concedidas a partir de 19/02/04, oportunidade que se constatou pagamento a maior de benefício à
aposentada de SIAPE nº 04781597. O Gestor emitiu o Ofício CGRH/IF Goiano nº 053/2009, dando
conhecimento de que a partir do mês de outubro/2009 seus proventos seriam calculados com
fundamento no art. 8, inc. I e II, & 1º, inc. I, alíneas "a" e "b" da EC nº 20/98. Em relação ao
ressarcimento, o Acórdão nº 4748/2009 - TCU - 2ª Câmara, processo nº TC 006.438/2009-0, interessada
Maria de Oliveira (413.375.651-72), determinou ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí
que aplicasse o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal para dispensar o
ressarcimento dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada mencionada.
- Quantidade: 1
- Impacto Financeiro no Exercício (R$): 0,00

5. GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS
5.1. Subárea - CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO
5.1.1. Assunto - AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.1.1.1. Informação
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Inexistência de transferências vigentes e/ou concedidas em 2011 pelo IF Goiano.

O IF Goiano informou no Relatório de Gestão 2011 - Introdução, fls. 41 do processo de prestação de
contas, que no exercício não houve ocorrência de transferências mediante convênio, contrato de
repasse, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres. Assim, e em que pese a UJ não ter explicitado sobre as transferências vigentes no exercício,
nos termos solicitados pelo item 6, Parte A - Conteúdo Geral do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010,
verificamos, mediante consulta realizada nos Sistemas SIAFI e SIAFI Gerencial, que no âmbito da
Unidade, não foram formalizadas transferências no exercício, nem tampouco existem termos vigentes em
2011.
Dessa forma, não há como analisar o atendimento ao estipulado nos artigos 11 e 25 da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nem tampouco há que se falar sobre a existência,
consistência e confiabilidade de controles internos correspondentes, bem como não é possível avaliar os
critérios adotados para a aferição da qualificação técnica e capacidade operacional no chamamento
público de convenentes entidades privadas sem fins lucrativos, conforme Art. 5º do Decreto 6.170/2007.

6. DESENVOLV EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
6.1. Subárea - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
6.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
6.1.1.1. Informação

Execução das despesas pelo IF Goiano considerando os diversos Programas e Ações.

No exercício de 2011 o IF Goiano realizou despesas no montante de R$ 108.012.778,07 (considerando
valores empenhados), utilizando-se de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual e de
créditos/recursos recebidos por movimentação.
As despesas com Pessoal e Encargos Sociais atingiram o total de R$ 64.629.121,58, contemplando
59,83% do montante e as demais despesas somaram R$ 43.383.656,49, correspondendo a 40,17% dos
gastos da Unidade.
Para essa execução foram utilizados pela UJ 7 Programas e 21 Ações orçamentárias, havendo realização
de despesas em 6 Unidades Gestoras-UGs distintas, quais sejam: 158124 – Reitoria, 158298 – Campus
de Urutaí, 158299 – Campus de Rio Verde, 158300 – Campus de Morrinhos, 158302 – Campus de Ceres
e 158667 – Campus de Iporá.
O quadro na sequência traz o detalhamento dessa execução pelos diversos Programas/Ações e Grupos
de Natureza de Despesa:

Programa Ação

Valor - R$

(%)/Total

0089

0181 8.852.593,73

8,20

0461

2095 677.910,15

0,63

Pessoal e
Encargos
Sociais

(%) Outras Despesas (%)
Pessoal
(*)
Outras

8.852.593,73 13,70
0,00

0,00

0,00

677.910,15

1,56
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2004 1.188.339,99

1,10

0,00

1.188.339,99

2,74

2010 120.342,04

0,11

0,00

120.342,04

0,28

2011 416.415,44

0,39

0,00

416.415,44

0,96

2012 2.694.128,53

2,49

0,00

2.694.128,53

6,21

4.419.226,00

4,09

0,00

4.419.226,00

10,19

0,00

67.264,94

0,16

0,00

0,00

0750

Soma
1061

0,00

8744 67.264,94

0,06

09HB 9.064.575,08

8,39

1H10 6.045.498,80

5,60

0,00

6.045.498,80

13,93

2319 21.233,98

0,02

0,00

21.233,98

0,05

19.681.752,63

45,37

2992 66.393.705,40 61,47

9.064.575,08 14,03

46.711.952,77 72,28

2994 2.336.366,58

2,16

0,00

2.336.366,58

5,39

6301 361.814,64

0,33

0,00

361.814,64

0,83

6358 64.992,95

0,06

0,00

64.992,95

0,15

6364 519.904,00

0,48

0,00

519.904,00

1,20

6380 3.330.928,28

3,08

0,00

3.330.928,28

7,68

8650 5.330.117,41

4,93

0,00

5.330.117,41

12,29

37.692.609,27

86,88

1062

Soma

93.469.137,12 86,54

55.776.527,85 86,30

2272 2.354,38

0,00

0,00

2.354,38

0,01

4572 325.901,59

0,30

0,00

325.901,59

0,75

328.255,97

0,30

0,00

328.255,97

0,76

1067

Soma

0,00

0487 48.399,47

0,04

0,00

48.399,47

0,11

4019 149.990,69

0,14

0,00

149.990,69

0,35

1375
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Soma
Total

198.390,16

0,18

108.012.778,07

0,00

0,00

198.390,16

100,00 64.629.121,58 100,00

0,46

43.383.656,49

100,00

Fonte: SIAFI2011

(*) Demais Grupos de Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões
Financeiras.
Conforme pode ser observado o Programa/Ação "Desenvolvimento da Educação Profissional e
Tecnológica"/"Funcionamento da Educação Profissional", de código 1062/2992, foi o mais utilizado nos
empenhos das despesas da UJ no exercício, atingindo 61,47% de toda execução de 2011.
6.1.1.2. Informação

Informação básica da ação 2992 - Funcionamento da Educação Profissional.

Trata-se da Ação 2992 - Funcionamento da Educação Profissional, cuja finalidade é garantir a
manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o
desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria
contínua de qualidade do ensino, e a forma de execução ocorre diretamente pelas unidades responsáveis
por manter o adequado funcionamento das instituições de ensino. O montante de recursos executados
nesta Ação, no exercício de 2011, no âmbito do IF Goiano, está discriminado no quadro abaixo:
IF Goiano - Despesas Empenhadas na Ação 2992 - Funcionamento da Educação Profissional:
Ação Governamental

2992 - Funcionamento
Educação Profissional

Despesas Executadas – R$

da

(%) da Despesa Executada da
Ação em relação à despesa
Executada do Programa

6.393.705,40

71,03

Fonte: SIAFI Gerencial.
6.1.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1.2.1. Informação

Análise da gestão do uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal.

Das análises realizadas em uma amostragem aleatória simples de 11 processos de prestação de contas de
suprimento de fundos, considerando o universo de 52 processos de concessão realizados no exercício de
2011, verificamos a ausência de atesto na totalidade dos comprovantes de despesa na Prestação de
Contas do Suprimento de Fundos nº 003/2011 do Campus de Urutaí, contrariando o disposto no artigo 63
da Lei nº 4.320/64, e a utilização pelo Campus de Ceres do valor de R$ 3.211,30 na modalidade saque,
do montante de R$ 9.211,38, ultrapassando assim o limite de trinta por cento do total da despesa anual
da Unidade com suprimento de fundos na modalidade saque, contrariando o inciso II do artigo 47 do
Decreto nº 93.872/86.
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Questionada a Unidade manifestou-se pelo Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, justificando as
ocorrências supracitadas, conforme se segue:
"Por falha, o suprimento de fundos 003/2011 do Campus Urutaí foi aprovado com notas fiscais sem o
devido atesto/assinatura, mas todas a despesas realizadas estavam em conformidade com o objeto do
SF, no ano de 2011, no Campus Ceres houve a necessidade de se efetuar diversas despesas, cujo
objetivo eram transferir bens da então Escola Agrotécnica para o IF Goiano, e as taxas foram pagas
com SF daí a extrapolação do valor previsto para esse tipo de despesa, porém isso foi um caso atípico
que não se repetirá nos próximos exercícios. No mais consideramos que as despesas realizadas nesta
modalidade estão dentro do previsto pela legislação."
Dessa forma, apesar dessas ocorrências, considerando a baixa materialidade e relevância das mesmas,
considerou-se que a utilização do cartão de pagamento pelos campi do IF Goiano foi regular.
Destaque-se que, por outro lado, no âmbito do Acompanhamento Permanente da Gestão - APG, nas
ocorrências de auditoria para a verificação dos gastos efetuados com Cartão de Pagamento pela UJ foi
detectada a utilização do cartão em finais de semana pelo Campus de Rio Verde.
Questionada a Unidade manifestou-se pelo Memo/Campus RV/Audint/nº 004-2011, informando o
seguinte:
- Utilização registrada em 19/02/2011 – Sábado, pelo suprido de matrícula SIAPE 0047582.
A utilização do gasto no valor de R$ 65,02 deu-se em função de abastecimento do veículo oficial
utilizado para buscar um docente em Brasília, onde o suprido era condutor do mesmo. A viagem
realizada no sábado em função do encerramento das atividades ocorrer às 18:00 h do dia 18/02/2011,
considerando o percurso Rio Verde/Brasília/Rio Verde;
- Utilização realizada em 20/03/2011 – Domingo, pelo suprido de matrícula SIAPE 0047582.
A utilização do gasto no valor do R$ 72,16 deu-se em função de abastecimento do veículo oficial
conduzido pelo suprido, utilizado para buscar dois avaliadores do INEP/MEC em Goiânia, integrantes da
comissão que conduziu o processo de avalização para reconhecimento do Curso de Agronegócio no
Campus de Rio Verde. A viagem foi realizada no domingo em função do início das atividades estarem
programadas para o início da manhã do dia 21/03, considerando o percurso Rio Verde/Goiânia/Rio
Verde; e
– Utilização realizada em 20/03/2011 – Domingo, pelo suprido de matrícula SIAPE 1106055.
A utilização do gasto no valor do R$ 100,00 deu-se em função de abastecimento do veículo oficial
conduzido pelo suprido, utilizado para levar os servidores que participaram da Semana Orçamentária em
Brasília, onde o início das atividades estavam programadas para às 8:00h do dia 21/03/2011. Em função
do percurso Rio Verde/Brasília/Rio Verde e o horário de início das atividades, o deslocamento ocorreu
no domingo.
Assim, concluímos que as justificativas apresentadas pelo IF Goiano para essas ocorrências verificadas
no APG são pertinentes.
6.1.2.2. Constatação

Falta de implementação de aspectos de controle interno, bem como divergência entre as
informações prestadas no Relatório de Gestão com a estrutura de controle interno comprovada
documentalmente pela UJ.

Em análise ao item referente à avaliação do Controle Interno do Relatório de Gestão, que traz
informações sobre a estrutura de controle interno da UJ, referente ao exercício de 2011, verificou-se
falta de implementação de aspectos de controle interno, tendo em vista que itens foram avaliados pelo IF
Goiano como “(1) Totalmente inválidos”, significando, segundo a Portaria TCU nº 123/2011, que o
fundamento descrito na afirmativa do Quadro LXVII – Estrutura de Controles Internos da UJ, inserido
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às folhas 92 a 93 do processo de prestação de contas, é integralmente não aplicado no contexto da UJ,
conforme abaixo:
a) Ambiente de Controle: afirmativa “5. Os procedimentos e as instruções operacionais são
padronizados e estão postos em documentos formais” e afirmativa “7. As delegações de autoridade e
competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades”; e
b) Avaliação de Risco: afirmativa “15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo
a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão”.
Além disso, após as análises de quesitos do Quadro LXVII preenchido pelo IF Goiano, confrontando
com as informações e documentos obtidos, constatou-se discrepâncias das informações com as respostas
prestadas em atendimento à solicitação de auditoria, conforme abaixo:
a) Ambiente de Controle: a afirmativa “1 - Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos
como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu
funcionamento” foi avaliada pelo IF Goiano como “(4) Parcialmente válida”, significando que o
fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
Objetivando efetuar a validade dessa afirmativa, verificando se são realmente utilizados mecanismos de
divulgação e conscientização a todos os níveis da Unidade, da importância dos controles internos,
solicitamos à UJ informar sobre a existência de cartilhas ou cartazes que são utilizados nessa divulgação,
disponibilizando-os; e na existência desses, informar quais os procedimentos adotados para preservá-los.
Como resposta foi informada pela Unidade: “Houve uma iniciativa pontual de criação desses
mecanismos, porém, os mesmos necessitam ser aprimorados e consolidados no âmbito deste Instituto.
Efetivamente, o IF Goiano passou a ter essa estrutura organizacional a partir de 2010. A auditoria
interna da Instituição demonstrou preocupação no tocante a essa ação e assumiu compromisso de
implementá-la o mais rápido possível”. grifo nosso
b) Ainda no aspecto Ambiente de Controle para a questão “4 - Existe código formalizado de ética ou de
conduta”, a Unidade registrou como nível de avaliação “5 – Totalmente válida”, que significa que o
fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. Visando aferir essa
informação, solicitamos disponibilizar o código de ética ou de conduta da Instituição ou informar os
meios de acessá-lo; bem como fosse informada como é feita a divulgação desse para os servidores e
empregados.
Em atendimento, a Unidade informou: “Em junho de 2011 foi constituída a Comissão de Ética do IF
Goiano, Portaria nº 121, de 16 de junho de 2011 (em anexo), que além de responsabilizar-se pela
condução de processos relacionados à conduta ética dos servidores e empregados do IF Goiano,
também ficou incumbida de elaborar as minutas do Regimento Interno da Comissão de Ética e Código
de Conduta dos servidores e empregados do IF Goiano. Em reuniões nos dias dezesseis (16) e vinte e
seis (26) de janeiro de 2012 (em anexo) a supracitada Comissão manifestou a necessidade de
elaboração do código de ética, iniciando a elaboração desses. Após a conclusão dos trabalhos de
produção de ambos os documentos, esses serão encaminhados para apreciação e possível aprovação
no Conselho Superior do IF Goiano. Nesse sentido, ao findar a tramitação do Código de Conduta e do
Regimento Interno da Comissão de Ética do IF Goiano, esses serão disponibilizados no site
institucional e divulgados, também, por meio dos e-mails dos servidores e empregados”. grifo nosso
c) No aspecto “Avaliação de Risco”, a afirmativa “17 - Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática
da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos”,
foi também avaliada como nível “5 – Totalmente válida” pelo IF Goiano. Para confirmar essa avaliação
foi solicitada à UJ informar sobre a existência de normativos sobre atividades de guarda de estoques e
inventários de bens e valores; e caso tenha havido histórico de fraudes na UJ, disponibilizar os relatórios
sobre perdas e danos e os respectivos processos de apuração.
De acordo com a Unidade: “O Instituto Federal Goiano não possui Manual de Normas Internas quanto
aos procedimentos ora utilizados pelas unidades no que diz respeito ao setor de Almoxarifado e
Patrimônio de bens móveis. Utiliza para tal os atos normativos que fornecem as diretrizes para a
gestão dos estoques que é a IN SEDAP 205/88, o Decreto 99658/90 e alguns normativos internos, como
a Instrução de Serviço 01/2005 (campus Rio Verde) e a Instrução Normativa 01/2002 (campus Rio
Verde), além da Macro função 02.11.01 – Rel. Mov. Almoxarifado e Rel. Mov. Bens Móveis (Manual
SIAFI). O controle de almoxarifado é realizado de seguinte forma:
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- Controle de todas as entradas e saídas de materiais, consumo e permanente;
- Administração do Estoque, armazenamento e movimentação;
- Elaboração do Relatório Mensal de Almoxarifado – RMA.
O Instituto não possui um sistema unificado de controle de bens de almoxarifado e bens móveis. Esse
controle físico é feito individualmente por campus e pela Reitoria, por meio de programas próprios ou
planilhas eletrônicas. Enquanto não se define a aquisição de um programa único para toda Instituição,
que já está em estudo, esse método tem atendido às necessidades de controle de movimentação
(entrada, estoque e saída) de materiais no âmbito da Instituição”.
Observa-se assim, que não houve qualquer manifestação do Instituto acerca do histórico de fraudes e
suas respectivas apurações.
Essa situação foi informada ao Reitor do IF Goiano pela SA nº 201203350/011, de 16/05/2012, Anexo,
Registro 13.
Causa:
Dificuldades de o IF Goiano unificar procedimentos, bem como gerenciar os riscos decorrentes do fato
de o Instituto ter sido criado recentemente a partir da junção de 4 diferentes escolas federais.
Manifestação da Unidade Examinada:
O Reitor da UJ enviou as justificativas pertinentes pelo Ofício nº 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de
21/05/2012, no seguinte teor:
“O quadro LXVII teve itens avaliado como totalmente inválido por falta de regulação no âmbito da
Instituição, pois a que se esclarecer que o IF Goiano surgiu da aglutinação de quatro Instituições
distintas a saber: Escola Agrotécnica Federal de Ceres, CEFET Rio Verde, CEFET Urutaí e UNED
Morrinhos, há que se dizer cada uma tinha sua regulamentação, estatutos, procedimentos
administrativos próprios, então até que tenhamos a regulamentação (regulamentos em nível de
Instituição) de nossos procedimentos, direcionados para uma Instituição una seríamos levianos se
afirmássemos que todos os itens deste quadro são (5) totalmente válidos. A Existência de discrepância
em algumas informações se dá pelo fato de que algumas coisas já estão plenamente regulamentadas
em contraste com outras que ainda funciona de forma empírica, mas o IF Goiano tem trabalhado
através de sua alta gestão no sentido de coibir essas “discrepâncias”, e assim consolidando a
Instituição, há que citar como fato dificultador que a gestão anterior ficou por 02 (dois), anos prazo
insuficiente para se realizar todas as mudanças de paradigmas necessárias no âmbito da nova
Instituição, a nova gestão que tomou posse em janeiro deste ano já tem trabalhado no sentido de dar
continuidade aos trabalhos de unificação não só da sigla, mas de todas as ações realizadas no âmbito
do IF Goiano e assim uniformizar as informações a serem apresentadas a sociedade quer seja em
forma de relatório quer seja em informações diárias. No mais ratificamos as informações que já foram
passadas a esta Controladoria.
Não foi informado histórico de fraudes porque não os tivemos conhecimento desse tipo de ocorrência
no âmbito de nossa Instituição.”.
Análise do Controle Interno:
Apesar das justificativas apresentadas, onde o Gestor alega que as dificuldades decorrem do fato de o IF
Goiano ser uma instituição criada pela junção de outras 4 entidades, há de se considerar que os controles
internos são fundamentais na gestão da Unidade. E se tornam ainda mais importantes diante da
conjuntura atual por qual passa o IF Goiano, devendo ser priorizados para que o processo de unificação
ocorra de maneira mais eficiente.
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Recomendações:
Recomendação 1:
Adote providências no sentido de implementar, de maneira efetiva, a sua estrutura de controles internos.

6.1.2.3. Constatação

Fragilidade nos controles relativos à área de licitação, comprometendo sua integridade.

Apesar de o Gestor ter avaliado, por meio do item referente à avaliação do Controle Interno do Relatório
de Gestão que a estrutura de controles internos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano – IF Goiano apresenta-se de forma satisfatória, os procedimentos adotados pelos diversos campi
foram insuficientes para evitar impropriedades em processos licitatórios.
No decorrer dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas foram identificado(a)(s):
- Enquadramento impróprio de despesas realizadas por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação;
- Exposição insuficiente dos motivos das aquisições/contratações realizadas por meio de dispensa e
inexigibilidade de licitação;
- Processos contendo fragilidades na comprovação das despesas realizadas;
- Inconsistências no preenchimento de notas de empenho no SIAFI, de despesas na modalidade dispensa
de licitação, quando comparadas com os enquadramentos contidos nos processos correspondentes;
- Utilização de atas de registro de preços sem comprovação de vantagem na contratação;
- Exposição insuficiente dos motivos para realização de licitações para aquisição de material de
almoxarifado;
- Exposição insuficiente dos motivos para realização de licitações para aquisição de material
permanente;
- Utilização de Ata de Registro de Preços resultante de Pregão Eletrônico realizado para contratação de
serviços que não se enquadram na qualificação de serviços comuns, e cujo objeto foi descrito de maneira
genérica e imprecisa e sem definir de antemão quais seriam as obras a serem projetadas;
- Falhas gerais observadas na formalização do processo referente à adesão ao Pregão nº 22/2011 da
UFRR;
- Reincidência em 2011 de adjudicação de itens de pregões em valores superiores ao valor estimado pelo
instrumento convocatório; e
- Falhas na formalização processual, bem como falta de justificativa fundamentada sobre a
necessidade/motivação da contratação.
Posicionamos o Reitor do IF Goiano dessa situação pela SA nº 201203350/011, de 16/05/2012, Anexo,
Registro 14.
Causa:
Dificuldade do IF Goiano em unificar os conceitos e procedimentos afetos à boa gestão dos
procedimentos licitatórios em todos os campi da Instituição.
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Manifestação da Unidade Examinada:
O Reitor do IF Goiano manifestou por intermédio do Ofício nº 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano,
informando o seguinte:
“ Os itens citados nesse ponto já foram todos discorridos nos itens anteriores, e o IF Goiano já está
trabalhando no sentido de coibir essas ocorrências, então não há porque de discorrermos sobre todos
esses pontos novamente, o que existe é o compromisso de que se está trabalhando e continuará a
trabalhar no âmbito do IF Goiano para falhas processuais como as citadas não ocorram”.
Análise do Controle Interno:
A Unidade faz menção às justificativas apresentadas nos tópicos correspondentes, assim, praticamente
ratifica as análises registradas e se compromete a evitar a ocorrência de novas falhas da natureza das
apontadas. Dessa forma, fica mantida a ressalva.
Recomendações:
Recomendação 1:
Adote providências no sentido de dotar, a sua estrutura de controles internos na área de licitações, de
condições de promover a regular eficiência operacional nos procedimentos afins.

6.1.2.4. Constatação

Fragilidade nos controles relativos à área de recursos humanos, comprometendo sua integridade.

Apesar de o Gestor ter avaliado, por meio do item referente à avaliação do Controle Interno do Relatório
de Gestão que a estrutura de controles internos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano – IF Goiano apresenta-se de forma satisfatória, os procedimentos adotados pela Reitoria foram
insuficientes para evitar impropriedades em registros no Sistema SISACNet.
No decorrer dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas foram identificados:
- Descumprimento pelo IF Goiano dos prazos previstos do artigo 7º da IN/TCU nº 55/2007 no que diz
respeito ao registro dos atos de admissão e concessórios de aposentadoria e pensão no sistema SISACNet
do Tribunal de Contas da União; e
- Falta de implementação plena de todas as providências requeridas para a regularização das situações de
acumulação indevida de cargos por servidores do IF Goiano, detectadas por meio do cruzamento RAIS
2007 X SIAPE 2008.
Diante disso, o Reitor do IF Goiano foi informado dessa situação pela SA nº 201203350/011, Registro
17.
Causa:
O Reitor do IF Goiano não logrou êxito em adotar rotinas que propiciassem que a área competente
efetuasse o registro tempestivo dos atos de pessoal no Sistema SISACNet.
Manifestação da Unidade Examinada:
O Reitor do IF Goiano manifestou por intermédio do Ofício nº 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano,
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informando o seguinte:
“Reiteramos as respostas apresentadas em relatório já enviado a essa Controladoria, as justificativas
para tais atrasos encontram-se abaixo”.
Na sequência foi inserida planilha contendo justificativas para todos os 61 atos mencionados.
Análise do Controle Interno:
A Unidade, para cada caso apontado, registra a justificativa pertinente para o atraso observado no
encaminhamento do ato. Desses, em apenas 5 atos informa que enviou-os no prazo definido pela
IN/TCU nº 55/2007, havendo, posteriormente reenvio por conta de deliberação do TCU (Acórdão nº
9548/2011-2ª Câmara).
Nesse sentido, como o atraso ficou caracterizado mantém-se o apontamento.
Recomendações:
Recomendação 1:
Adote providências no sentido de dotar, a sua estrutura de controles internos na área de recursos
humanos, de condições de efetuar os registros de atos de pessoal de forma tempestiva no Sistema
SISACNet.

6.1.2.5. Informação

Execução das Ações orçamentárias de 2011 pelo IF Goiano.

O IF Goiano por não ser gestor responsável por nenhum Programa de Governo, apresentou, às folhas 47
a 52, do processo de prestação de contas, as informações sobre a execução física das ações realizadas
pela UJ, contemplando as ações inscritas na Lei Orçamentária Anual – LOA/2011 (Lei nº 12.381/2011),
bem como aquelas realizadas em decorrência de créditos recebidos por movimentação.
As incompatibilidades verificadas entre as metas previstas e as executadas, bem como entre as metas
físicas e financeiras, em especial das Ações 2010, 2011, 2319, 2994, 4572, 6301, 6358 e 6364 foram
justificadas pela Unidade nas notas explicativas correspondentes.
6.1.2.6. Informação

Indicadores de desempenho utilizados pelo IF Goiano.

Os indicadores institucionais informados pelo IF Goiano são aqueles determinados pelo Acórdão TCU nº
2267/2005-Plenário e foram inseridos às folhas 60 a 78 do processo de prestação de contas do exercício
de 2011.
Ressalte-se que o IF Goiano não fez qualquer menção a indicadores desenvolvidos pela Unidade para
medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão no exercício.
Os indicadores elencados pelo IF Goiano foram os seguintes:
1) Relação Candidato/Vaga;
2) Relação Ingressos/Alunos Matriculados;
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3) Relação de Concluintes/Alunos Matriculados;
4) Índice de Eficiência Acadêmica/Concluintes;
5) Índice de Retenção do Fluxo Escolar;
6) Relação Aluno/Docente em Tempo Integral;
7) Índice de Titulação de Corpo Docente;
8) Gastos Correntes por Aluno;
9) Percentual de Gastos com Pessoal;
10) Percentual de Gastos com Outros Custeios (Exclusive Benefícios);
11) Percentual de Gastos com Investimentos (em relação aos Gastos Totais);
12) Percentual de Gastos com Benefícios e PASEP; e
13) Número de Alunos Classificados de acordo com Renda per Capita Familiar.
Destaque-se inicialmente que apesar de ser informado pelo IF Goiano que os indicadores são os
solicitados pelo Acórdão TCU nº 2267/2005-Plenário, os indicadores “Índice de Titulação de Corpo
Docente” e “Percentual de Gastos com Benefícios e PASEP” não fazem parte daqueles expressamente
elencados no item 9.1.1 do referido Acórdão.
Ainda sobre os indicadores, observamos as ressalvas abaixo, que constaram em tópico específico deste
Relatório:
a) a análise crítica realizada pelo IF Goiano, não adotou completamente os regramentos definidos pelo
tópico 2.4.7 da Portaria TCU nº 123/2011, no sentido de incorporar “... explanação sucinta sobre as
suas fórmulas de cálculo, considerando a sua utilidade e mensurabilidade”.
Também sobre a questão da utilidade, como a UJ na resposta a esse questionamento não fez menção
explícita sobre o assunto, requeremos novo posicionamento pela SA nº 201203350/010, solicitando
informar se, efetivamente, os indicadores definidos estão sendo utilizados pelos gestores do Instituto
para a tomada de decisões gerenciais, bem como fosse disponibilizada a documentação comprobatória
que evidencie que os indicadores estão sendo úteis para a gestão da Unidade.
Em atendimento, a UJ enviou o Ofício nº 138/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, informando o seguinte:
“Não há como comprovar, por falta de documentação comprobatória, isso ocorre por falta de
regulamentação de certos procedimentos no âmbito do IF Goiano, se esses indicadores estão sendo
utilizados para fins de tomadas de decisões gerenciais, porém esses índices são utilizados no sentido de
extinguir cursos cuja procura está defasada, em determinados nichos regionais, isto é não tem
candidatos suficientes para o preenchimento das vagas, para a redução do número de alunos retidos,
em especial daqueles que concluem a matriz curricular, mas ficam devendo estágio ou algum outro
tipo de documentação que é requisito para emissão de certificação, verificar questões relacionadas ao
índice de eficiência acadêmica dos alunos concluintes, com o objetivo de verificar se os alunos estão
concluindo o curso dentro do prazo previsto na matriz curricular, se não, diagnosticar a causa e
implementar soluções, no caso da relação de alunos por docente em tempo integral é com base nesse
índice que são liberadas vagas para concursos de acordo com a área que estiver deficitária, em
relação ao número de alunos matriculados classificados de acordo com a renda per capita, serve de
balizador para a concessão de algum tipo de beneficio assistencial aos alunos de classe econômica de
risco, como por exemplo: concessão de alojamento, alimentação, auxílios financeiros, entre outros, o
número de alunos matriculados serve como base para a elaboração de matriz orçamentária do
Instituto e como base para a divisão orçamentária entre os campi que compõem o IF Goiano”;
b) falta de uniformidade na apresentação dos 13 indicadores, tendo em vista que para alguns foram
inseridos objetivos e definições; para outros, somente definição, sem explicitar os objetivos do indicador;
outros não trazem nem a definição (descrição), tampouco o objetivo; e relativamente ao indicador
“Número de Alunos Classificados de acordo com a Renda per Capita Familiar”, não há qualquer
informação a respeito: definição, objetivo, fórmula de cálculo, série histórica 2009-2011, análise crítica,
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sendo apenas informado o indicador de 2011.
Antes da análise sobre tais indicadores, merece ainda ser ressaltado que o IF Goiano registrou no
Relatório de Gestão 2011 dificuldade na apuração de alguns índices, quais sejam: 1) Relação de
Concluintes/Alunos Matriculados, 2) Índice de Eficiência Acadêmica/Concluintes e 3) Índice de
Retenção do Fluxo Escolar, tendo em conta inconsistências nos dados e informações geradas pelo
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC, gerenciado pelo
Ministério da Educação. Apesar disso, foi informado que os índices, que não refletem a realidade da UJ,
foram calculados pelo referido Sistema, seguindo orientação da Secretaria de Controle Externo do TCU
em Goiás.
Além desses, mais 2 indicadores, gerados pelo SISTEC, também não apresentam dados confiáveis: 1)
Relação Candidato/Vaga e 2) Relação Ingressos/Alunos Matriculados, segundo informou o IF Goiano em
mensagem eletrônica à equipe de auditoria.
Ainda de acordo com o IF Goiano, o índice “Gastos Correntes por Aluno” também não retrata fielmente
a situação da Unidade, tendo em vista que o total de alunos matriculados em 2011 e indicado no SISTEC
– 4.995 é incoerente com as matrículas em curso na Instituição, que superam 6.000 alunos.
Dessa forma, dos 13 indicadores informados, foi relatada pela Unidade inconsistência em 6 deles.
Por fim, ressalte-se ainda que outro fator que influenciou negativamente a apuração dos indicadores do
IF Goiano, também informado no Relatório de Gestão, foi o movimento grevista dos servidores técnicoadministrativos e docentes nos campi de Ceres, Urutaí e Rio Verde, que prejudicou a finalização do ano
letivo de 2011, ocorrida somente em janeiro de 2012 em Ceres e Urutaí e no final de fevereiro/2012 em
Rio Verde. O atraso fez com que a apuração de 35 determinados indicadores para 2011 apresentasse
disparidades, uma vez que a inclusão de dados no SISTEC é encerrada em 31/12. Assim, para os dados
referentes a períodos letivos que se encerraram em 2012, somente no relatório de gestão que será
apresentado em 2013 poderão ser realizadas as estatísticas de comparação e de desempenho dos cursos
oferecidos no âmbito do IF Goiano.
Do exposto e tendo em conta os problemas elencados, optamos por verificar a validação dos indicadores
que não possuam dados inseridos no Sistema SISTEC, selecionando, assim, aqueles obtidos a partir de
registros efetuados no Sistema SIAFI, que são o “Percentual de Gastos com Pessoal” e “Percentual de
Gastos com Investimentos (em relação aos Gastos Totais)”, cuja análise está na sequência.
1) Percentual de Gastos com Pessoal (item 2.4.3.17 do Relatório de Gestão):
a) Objetivo: quantificar o gasto total com pessoal em relação aos gastos totais.
b) Definições: gasto com pessoal - inclui os gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas,
sentenças judiciais e precatórios e gastos totais – são os gastos totais de todas as fontes e todos os grupos
de despesa.
c) Fórmula de Cálculo: Percentual (%) =

Gastos com Pessoal x 100
Gastos Totais

d) Cálculo para 2011: percentual (%) =

64.629.121,58

x 100 = 59,83%

108.012.778,00
e) Fonte: SIAFI 2011, transação Balancete, Órgão 26407, contas contábeis 3.3.1.0.0.00.00 – Pessoal e
Encargos Sociais e 3.0.0.0.0.00.00 – Despesa.
f) Cálculo para 2010: percentual (%) =

54.932.742,13 x 100 = 61,32%
89.580.084,14

e) Fonte: SIAFI 2010, idêntica consulta ao do exercício de 2011.
f) Cálculo para 2009: percentual (%) =

44.425.185,49 x 100 = 61,85%
71.831.959,00
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e) Fonte: SIAFI 2009, a mesma consulta e as mesmas contas contábeis, considerando separadamente as
UGs/Gestão 153224/26336, 153226/26337 e 153234/26341, respectivamente do CEFET Rio Verde,
CEFET Urutaí e EAF Ceres.
Observa-se, dessa forma, a correção dos valores informados pela UJ para esse indicador.
2) Percentual de Gastos com Investimentos (em relação aos Gastos Totais), item 2.4.3.21 do Relatório de
Gestão:
a) Objetivo: quantificar o percentual dos gastos em investimentos e inversões financeiras em relação aos
gastos totais.
b) Definições: Investimento – despesa destinada ao planejamento e execução de obras, inclusive as
destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras, bem como a
programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e
constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro;
Inversões Financeiras – despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e também
a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já
constituídas, quando a operação não importe aumento de capital, e com a constituição ou aumento do
capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações
bancárias ou de seguros.
c) Fórmula de Cálculo: Percentual (%) =
Financeiras x 100

Total de Gastos com Despesa de Investimentos e Inversões
Gastos Totais

d) Cálculo para 2011: percentual (%) =

21.273.983,33

x 100 = 19,70%

108.012.778,00
e) Fonte: SIAFI 2011, transação Balancete, Órgão 26407, contas contábeis 3.4.4.0.0.00.00 –
Investimentos, 3.4.5.0.0.00.00 – Inversões Financeiras e 3.0.0.0.0.00.00 – Despesa.
f) Cálculo para 2010: percentual (%) =

15.490.824,15 x 100 = 17,29%
89.580.084,14

e) Fonte: SIAFI 2010, idêntica consulta ao do exercício de 2011.
f) Cálculo para 2009: percentual (%) =

13.093.405,57 x 100 = 18,23%
71.831.959,00

Observação: o IF Goiano informou erroneamente para 2009 o percentual de 19,91% (fl. 77), decorrente
do cálculo incorreto das despesas com investimentos e inversões financeiras para o exercício.
e) Fonte: SIAFI 2009, a mesma consulta e as mesmas contas contábeis, considerando separadamente as
UGs/Gestão 153224/26336, 153226/26337 e 153234/26341, respectivamente do CEFET Rio Verde,
CEFET Urutaí e EAF Ceres.
Relativamente a esse indicador, conclui-se que os dados de 2011 e 2010 estão corretos, havendo
incorreção quanto ao percentual do exercício de 2009.
Ressalte-se por fim, que a UJ inseriu no tópico 5.6 do Relatório de Gestão (fls. 88 a 90 do processo de
prestação de contas) os Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos e respectiva análise crítica.
Foram relacionados os seguintes quadros: Perfil Etário (considerando por faixa etária o quantitativo de
servidores e o correspondente percentual), Remuneração (contemplando por faixa salarial o quantitativo
e percentual de servidores), Servidores por Titulação (considerando a titulação em 2011 dos docentes e
dos servidores técnico-administrativos) e Avaliação de Desempenho (contemplando para 2011 os
conceitos de avaliação por intervalos de pontos), além do indicador Previsão de Aposentadoria, que
resulta no percentual de servidores do quadro próprio que em dezembro/2011 receberam abono de
permanência.
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A análise crítica realizada pela Unidade abordou basicamente sobre a situação observada nesses quadros
demonstrativos dos servidores por faixa etária (anos de idade), por faixa salarial, por titulação, por
conceitos de avaliação em 2011, bem como sobre o quantitativo e/ou percentual de servidores com
previsão de aposentadoria.
Conforme observado, e em que pese ser informado pela UJ que se trata de indicadores gerenciais de
recursos humanos, os mesmos não seguiram os critérios definidos pelo item 5.6 da Portaria TCU nº
123/2011, que apresentou o seguinte teor: “Os indicadores deverão ser informados de modo a
explicitar os padrões utilizados, os objetos mensurados, os objetivos e metas fixados e, por fim, as
conclusões quantitativas e qualitativas daí decorrentes sobre a gestão de recursos humanos.
Em especial, mas sem prejuízo de outros indicadores que a UJ tenha desenvolvido e considere
adequado informar, interessam aqueles que tratem dos seguintes temas, caso o órgão os tenha
construído:
? Absenteísmo;
? Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais;
? Rotatividade (turnover);
? Educação Continuada;
? Disciplina;
? Aposentadoria versus reposição do quadro”.
Ainda sobre tais indicadores, cabe informar a inconsistência, já abordada em tópico deste Relatório,
relativamente ao quantitativo de servidores efetivos considerado nos quadros do tópico 5.6 acima
comentados (total de 733) e o registrado nos quadros do tópico 5 – Informações sobre Recursos
Humanos da Unidade (total de 743). Divergências também foram observadas no tocante à quantidade de
servidores da UJ por faixa etária informada nos dois tópicos (Quadro XLIX – fls. 81 e Quadro LXII – fls.
89), bem como quanto ao nível de escolaridade/titulação (Quadro L – fls. 81 e Quadro LXIV – fls. 89).
6.1.2.7. Informação

Inexistência de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

De acordo com informações do IF Goiano contidas na Introdução do Relatório de Gestão 2011, fls. 40
do processo de prestação de contas, no âmbito da UJ no exercício de 2011 não houve ocorrência de
passivos por insuficiência de créditos ou recursos, conforme solicitado pelo item 3, Parte A - Conteúdo
Geral, do Anexo II da DN/TCU nº 108/2010. Ressaltamos que tal situação foi confirmada por consultas
realizadas no SIAFI e SIAFI Gerencial.
6.1.3. Assunto - CONTROLES INTERNOS
6.1.3.1. Informação

Informações relativas ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação-TI.

Conforme documentos fornecidos, observamos que há o Plano de Desenvolvimento Institucional para os
anos de 2009 a 2013, documento equivalente ao Planejamento Estratégico Institucional, conforme
arquivo disponível no site www.ifgoiano.edu.br.
O Regimento Interno às Ações do Comitê Gestor de TI, aprovado pelo Conselho Superior do IF Goiano,
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conforme Resolução nº 030, de 13/09/2011, apresenta como uma de suas atribuições a proposta do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI. Na ata 002/2011 referente à 2ª Reunião do Comitê
Gestor de TI, realizada em 26/10/2011 apresentou-se a intenção de enviar o PDTI ao Conselho Superior
para apreciação e publicação e em 16/11/2011 o PDTI 2011-2012 foi aprovado "Ad referendum" pela
Resolução 054/2011 do Conselho Superior.
O quadro abaixo procura relacionar as metas do PDI com o PDTI.

IF Goiano - Metas do PDI X Metas do PDTI:

Metas do PDI

Pg.
PDI

Metas do PDTI

Adquirir equipamentos de informática
para as salas de aula.

16

Todos os itens de
Softwares Específicos;

Expandir o alcance da publicação para a
modalidade on line.

17

Todos os itens de Infraestrutura

Equipar
laboratórios
e
demais
dependências segundo o plano de
expansão da infraestrutura física.

19

Todos os itens de
Softwares Específicos;

Infraestrutura;

Infraestrutura;

Pg.
PDTI

23 a
26

23

23 a
26

Fonte: Documentos disponibilizados.
O PDTI mostra-se bem detalhado em relação às metas, hierarquizando-as em prioridades. Conforme
observado na “Tabela 7 – Inventário de necessidades”, as diversas unidades encontram-se abrangidas
pelo PDTI.
O PDTI apresenta um subtítulo “Diagnóstico” onde são apresentados o Referencial estratégico da
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação-DGTI, Situação atual de todas as áreas (campi e
Reitoria; Infraestrutura, Segurança da Informação, Sistemas, Hardware e Recursos Humanos) e
Inventário de necessidades. Apresenta também a metodologia, seguindo o modelo da Portaria nº 11 de
30/11/2008-MPOG.
No subtítulo “Inventário de necessidades” é apresentada a meta por unidade, com seu detalhamento,
prioridade e expectativa de porcentagem de execução do valor por ano. Há tabela contendo os principais
benefícios, oportunidades, fraquezas e ameaças – Análise SWOT.
Há regimento interno relativo à composição, atribuições e funcionamento do Comitê Gestor de TI,
conforme Resolução 030/2011.
Não há seção sobre política de aquisição e substituição de equipamentos, porém há meta de criação de
normativo relacionado com prioridade alta, conforme item 36 da tabela de Inventário de Necessidades.
Não foi observado no descritivo das metas os recursos humanos e financeiros necessários para a efetiva
implementação.
6.1.3.2. Informação

Informações relativas à Política de Segurança da Informação - PSI.
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Conforme documentação fornecida, verificou-se a existência de Política de Segurança da
Informação-PSI, estando a mesma em vigor desde 25/11/2011, por força da Resolução nº 44/2011
assinada pelo presidente do Conselho Superior do IF Goiano. Ressalte-se, contudo, que não foi
identificada área específica para lidar estrategicamente com segurança da informação. Verificamos ainda
que o Relatório de Gestão do exercício de 2011 (Item 12 - Informações sobre a Gestão da Tecnologia da
Informação - TI da UJ - Quadro LXXII, fls. 100 e 101 do processo de prestação de contas) está em
conformidade com essas informações.
A PSI foi:
instituída mediante documento específico;
aprovada pela alta direção do IF Goiano, na figura do Reitor, conforme Art. 3º da PSI; e
divulgada no site do IF Goiano.
No Capítulo I da PSI observa-se a definição de segurança de informação, suas metas e por quem deve
ser cumprida. Posteriormente são apresentados a legislação, os conceitos relacionados, os princípios, as
diretrizes, a divulgação e acesso à estrutura normativa.
6.1.3.3. Informação

Informações relativas aos Recursos Humanos de TI.

Conforme informado no Relatório de Gestão do exercício de 2011 e de acordo com a Lei nº 11.091 de
15/01/2005 existe Plano de Carreira dos Cargos na área de TI. Também foi informado que não há
funcionários terceirizados na área de TI.
Conforme tabela fornecida, os servidores da área de TI possuem formação correlata e suas atividades
desempenhadas estão vinculadas à área de TI.
6.1.3.4. Constatação

Inconsistência das informações sobre Tecnologia da Informação-TI obtidas do Gestor com os dados
do Relatório de Gestão de 2011 do IF Goiano.

Após as análises de quesitos do "Quadro LXXII - Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade
Jurisdicionada", preenchido pelo IF Goiano e inserido no Relatório de Gestão 2011, parte integrante do
processo de prestação de contas da UJ (processo nº 23216.000130/2012-64), confrontando com as
informações e documentos obtidos, constatou-se discrepâncias das informações com as respostas
prestadas em atendimento à solicitação de auditoria para os seguintes itens:
- "2 - Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor" - A unidade forneceu o documento do
Planejamento Estratégico e informou negativamente no questionário (nível de avaliação 1 - Totalmente
Inválida).
- "11 - Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço" - Como não há contratos
de Desenvolvimento e Produção de Sistemas, a resposta correta deveria ser “Totalmente Inválida”, no
entanto foi informado nível de avaliação 5 - Totalmente Válida.
- "14 - O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de
contratos de bens e serviços de TI" - A unidade informou que não possui processo de trabalho
formalizado ou área específica para gestão de contratos de bens e serviços de TI e marcou no
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questionário como “(4) Parcialmente Válida”.
A UJ foi informada dessa situação quando do envio do Relatório Preliminar de Auditoria, mediante o
Ofício nº 18698/2012/DIAC2-CGU-Regional/GO, de 02/07/2012.
Causa:
O Diretor de Gestão de TI - Substituto do IF Goiano interpretou incorretamente os quesitos a serem
respondidos no Quadro LXXII do Relatório de Gestão 2011.
Manifestação da Unidade Examinada:
Embora informado pelo envio do Relatório Preliminar, o Reitor do IF Goiano não encaminhou qualquer
comentário sobre o assunto, quando do encaminhamento do Ofício nº 215/2012/GAB/Reitoria/IF
Goiano, de 09/07/2012, considerando pertinentes todos os pontos levantados pela CGU-Regional/GO.
Análise do Controle Interno:
Mesmo o Gestor não apresentando solução para o fato apontado, devido o baixo impacto do fato na
gestão da unidade, mantemos a ressalva como falha formal.
6.1.3.5. Informação

Informação sobre Desenvolvimento e Produção de Sistemas.

Conforme informado nas justificativas do gestor aos questionamentos relacionados a área de
Desenvolvimento e Produção de Sistemas, “o IF Goiano não desenvolve sistemas e não possui
contratos com terceiros neste sentido”. Portanto não há definição de metodologia de desenvolvimento
de sistema e nem gestão de acordos de serviço.
Na avaliação de compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da UJ, o Relatório de
Gestão no item 8 do Quadro LXXII, informa que “uma das metas para 2012 é a implantação de sistema
de gerenciamento/apoio de recursos de TI. A partir da implantação deste sistema, será possível efetuar
avaliação para melhoria contínua”.
6.1.3.6. Informação

Informação sobre Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI.

Conforme documentação fornecida, todas as soluções de tecnologia de informação realizadas no âmbito
do IF Goiano foram desenvolvidas externamente e são mantidas pela equipe interna ou não necessitam
de manutenção.
No Relatório de Gestão, item 15 do Quadro LXXII - Gestão da Tecnologia da Informação na Unidade
Jurisdicionada, foi registrado que: “os contratos celebrados não necessitaram de repasse de
conhecimento aprofundado, por se tratar de outsourcing. No entanto, prevê-se para as próximas
aquisições o repasse de conhecimento”.
Relativo a adoção de processo de trabalho formalizado na contratação de bens e serviços de TI, a
unidade informou, conforme item 14 do Quadro LXXII do Relatório de Gestão, que “no ano de 2011,
começou-se a adequar a prática de gestão de contratos, a partir da nomeação de um gestor de
contratos responsável por medir/gerenciar a qualidade de serviços prestados e tomar as medidas
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cabíveis em caso de ocorrências, para cada contrato celebrado”.
6.1.4. Assunto - MOVIMENTAÇÃO
6.1.4.1. Constatação

Cadastramento de atos de pessoal do exercício de 2011 realizados pelo IF Goiano no SISACnet
fora dos prazos previstos pela IN/TCU nº 55/2007.

Analisamos todos os processos do exercício de 2011 referentes aos atos de pessoal do IF Goiano para
fins de registro no Sisac, no total de 61, sendo 37 atos de admissão, 22 de aposentadoria e 2 de
concessão de pensão e reforma.
Desse total, ressaltamos que a Unidade não cumpriu os prazos previstos para cadastramento no
SISACNet relativamente a 44 dos atos de admissão e de concessão de aposentadoria emitidos em 2011,
os quais foram registrados naquele Sistema fora do prazo previsto pelo artigo 7º da IN/TCU nº 55/2007,
conforme destacado no quadro a seguir:
IF Goiano - Atos de Pessoal registrados no SISACnet fora do prazo determinado pela IN/TCU nº
55/2007:

NÚMERO DO ATO

10013326-01-2011-100006-8

TIPO DE ATO

ADMISSÃO

DATA DO ATO

REGISTRO NO
SISAC PELO IF
GOIANO

2/3/2011

11/11/2011

10013326-01-2012-300007-6 ADMISSÃO

30/6/2011

27/1/2012

10013326-01-2011-120005-9

ADMISSÃO

16/2/2011

20/5/2011

10013326-01-2011-100007-6

ADMISSÃO

1/3/2011

11/11/2011

10013326-01-2011-100005-0

ADMISSÃO

5/9/2011

8/11/2011

10013326-01-2012-300006-8 ADMISSÃO

6/6/2011

27/1/2012

10013326-01-2012-300008-4 ADMISSÃO

30/6/2011

27/1/2012

10013326-01-2012-300018-1 ADMISSÃO

19/9/2011

27/1/2012

10013326-01-2012-300005-0 ADMISSÃO

5/5/2011

27/1/2012

10013326-01-2011-100008-4

ADMISSÃO

1/3/2011

11/11/2011

10013326-01-2012-300017-3 ADMISSÃO

6/5/2011

27/1/2012
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10013326-01-2011-000001-3

ADMISSÃO

20/1/2011

20/5/2011

10013326-01-2012-300011-4

ADMISSÃO

31/8/2011

27/1/2012

10013326-01-2012-300019-0 ADMISSÃO

4/11/2011

27/1/2012

10013326-01-2011-120006-7

1/3/2011

20/5/2011

10013326-01-2012-300012-2 ADMISSÃO

24/10/2011

27/1/2012

10013326-01-2011-000002-1

ADMISSÃO

24/1/2011

20/5/2011

10013326-01-2012-300002-5 ADMISSÃO

13/4/2011

27/1/2012

10013326-01-2012-300010-6 ADMISSÃO

30/8/2011

27/1/2012

10013326-01-2011-120009-1

ADMISSÃO

16/2/2011

20/5/2011

10013326-01-2012-300001-7 ADMISSÃO

17/3/2011

27/1/2012

10013326-01-2012-300009-2 ADMISSÃO

21/7/2011

27/1/2012

10013326-01-2011-120017-2

ADMISSÃO

13/7/2011

sem data

10013326-01-2012-120002-7 ADMISSÃO

5/12/2011

sem data

10013326-01-2011-240025-6

ADMISSÃO

11/7/2011

4/1/2012

10013326-01-2011-100009-2

ADMISSÃO

25/4/2011

11/11/2011

10013326-01-2011-000003-0

ADMISSÃO

25/1/2011

20/5/2011

10013326-01-2011-120004-0

ADMISSÃO

1/2/2011

20/5/2011

10013326-04-2011-200007-7

APOSENTADORIA 4/4/2011

7/6/2011

10013326-04-2011-120010-2

APOSENTADORIA 17/2/2011

10/5/2011

10013326-04-2011-240014-8

APOSENTADORIA 14/4/2011

12/9/2011

10013326-04-2011-120012-9

APOSENTADORIA 2/2/2011

sem data

10013326-04-2011-000015-0

APOSENTADORIA 9/6/2011

sem data

ADMISSÃO
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10013326-04-2011-000016-9

APOSENTADORIA 29/6/2011

sem data

10013326-04-2012-120005-9 APOSENTADORIA 16/11/2011

sem data

10013326-04-2011-120018-8

APOSENTADORIA 4/8/2011

sem data

10013326-04-2011-240029-6

APOSENTADORIA 1/6/2011

23/1/2012

10013326-04-2012-120001-6 APOSENTADORIA 26/9/2011

sem data

10013326-04-2012-120004-0 APOSENTADORIA 31/10/2011

sem data

10013326-04-2011-200006-9

7/6/2011

APOSENTADORIA 4/4/2011

10013326-04-2012-120003-2 APOSENTADORIA 19/10/2011

sem data

10013326-04-2011-200012-3

APOSENTADORIA 30/6/2011

28/9/2011

10013326-05-2011-240038-4

PENSÃO

11/9/2011

sem data

10013326-05-2011-120014-4

PENSÃO

16/3/2011

sem data

Fonte: Dados extraídos do SISAC

Ressalte-se, por outro lado, que todos os pareceres emitidos pelo órgão de controle interno quanto à
legalidade dos atos de pessoal cadastrados foram colocados à disposição do Tribunal de Contas da
União no sistema SISAC no prazo de 120 dias, conforme estipulado pelo artigo 11 da IN/TCU nº
55/2007.
Causa:
Fragilidade na execução das rotinas para o cumprimento do registro dos atos de pessoal no SISAC dentro
do prazo estipulado na legislação.
Manifestação da Unidade Examinada:
Questionado o IF Goiano justificou-se conforme se segue: "os atos foram encaminhados com atraso em
virtude do desligamento das rotinas de Gestão de Pessoas que eram efetuadas pelo Campus de Rio
Verde, passando a execução das rotinas ao Campus de Iporá, que estava em fase de adaptação interna
e organização dos assentamentos funcionais, concomitante a estruturação de outros setores do Campus
Iporá; os atos foram encaminhados fora do prazo em virtude de pendências e dúvidas de dados do
processo e não conclusão do mesmo por falta de pessoal e acúmulo de atividades; e os atos foram
encaminhados fora do prazo tendo em vista a nomeação do Gerente de Pessoas do Campus de Ceres
ter ocorrido em 12/03/2012 e a necessidade de treinamento e/ou capacitação a fim de que possa
informar os dados corretamente no SISAC."
Análise do Controle Interno:
Diante das justificativas, concluímos que o IF Goiano deve aprimorar seus controles administrativos no
que diz respeito ao registro dos atos de admissão e concessórios de aposentadoria e pensão no sistema
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SISACNet do Tribunal de Contas da União.
Recomendações:
Recomendação 1:
Que o IF Goiano efetue o cadastramento no sistema SISACNet dos atos de pessoal de forma tempestiva
e de acordo com o prazo definido pela IN/TCU nº 55/2007.

6.1.5. Assunto - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS
6.1.5.1. Informação

Atendimento às deliberações do Tribunal de Contas da União.

Pela consulta ao site do Tribunal de Contas da União, verificamos que houve a expedição de 3
Acórdãos, sendo 2 com determinação de providências para o IF Goiano, conforme abaixo::
- Relação 31/2011 - Gabinete do Ministro JOSÉ JORGE - Segunda Câmara - Acórdão nº 9548/2011 TCU - 2ª Câmara; e
- Relação 35/2011 - Gabinete do Ministro JOSÉ JORGE - Segunda Câmara - Acórdão nº 11065/2011 TCU - 2ª Câmara.
Foi expedido, ainda, conforme Relação 8/2011 - Gabinete do Ministro UBIRATAN AGUIAR - Primeira
Câmara, o Acórdão nº 1834/2011 - TCU - 1ª Câmara, com recomendação ao IF Goiano.
Ressalte-se que os Acórdãos nºs 1834-1ª Câmara e 11065/2011-2ª Câmara são relacionados à antiga
Escola Agrotécnica Federal de Ceres, hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano-IF Goiano, Campus Ceres.
Esses documentos constaram no Relatório de Gestão 2011 da Unidade, cujas informações foram
inseridas às fls. 103 a 105 do processo de prestação de contas. Sobre a implementação das providências,
o IF Goiano destacou que a deliberação decorrente do Acórdão nº 1834-1ª Câmara continua pendente
de atendimento no exercício e as determinações dos demais Acórdãos foram plenamente atendidas.
6.1.5.2. Constatação

Falta de implementação plena de todas as providências requeridas para a regularização das
situações de acumulação indevida de cargos por servidores do IF Goiano, detectadas por meio do
cruzamento RAIS 2007 X SIAPE 2008.

Na análise realizada sobre as providências adotadas pelo IF Goiano na resolução dos apontamentos do
tópico “1.1.7.1 (010) - Pendências na implementação de medidas corretivas para as situações de
acumulação indevida de cargos e ressarcimento ao erário para servidores que descumpriram o regime
Dedicação Exclusiva, detectadas por meio do cruzamento RAIS 2007 x SIAPE 2008”, do Relatório de
Auditoria nº 201108736 - 2ª Parte, concluímos ter ficado pendente de resolução plena os seguintes
casos:
- Situação 1: servidores que pertencem ao regime DE e, de acordo com as apurações realizadas pela
Unidade de Auditoria Interna do IFGoiano, descumpriram esse regime, faltando o registro no SIAPE dos
referidos descontos na remuneração desses servidores.

5/9/2012 11:26

63 de 112

file:///L:/Rede Nova/AÇÕES DE CONTROLE/2012-Ações de Control...

Dos 4 casos apontados, verificamos que o IF Goiano comprovou a adoção das recomendações
expedidas. A única pendência refere-se à situação da servidora de matrícula SIAPE 1219241, tendo em
vista que foi verificado que a servidora está procedendo mensalmente (desde agosto/2011) ao
ressarcimento do valor apurado em decorrência de acumulação indevida no período de 01/09/2006 a
28/05/2007. Foi também comprovado que a UJ adotou providências no sentido de iniciar a regularização
da acumulação indevida no período de 08/05/2007 a 31/08/2007, enviando expediente à servidora,
comunicando que será realizado levantamento dos valores a serem repostos, elaborados os cálculos
correspondentes e posterior inclusão do ressarcimento em folha de pagamento. Dessa forma, restou
pendente de regularização o efetivo ressarcimento do período de 08/05/2007 a 31/08/2007.
- Situação 2: servidores para os quais ficou configurada a acumulação ilegal de cargos públicos ou a
pendência na apresentação de documentação.
O IF Goiano comprovou a regularização plena de 2 dos 4 casos registrados, restando pendentes o
esclarecimento das situações relativas as servidoras a seguir:
a) Servidora de matrícula SIAPE 1299700 - De acordo com o cruzamento RAIS x SIAPE, a servidora
possui 4 vínculos distintos, onde 2 são públicos e 2 privados. Não ficou esclarecida a situação da
servidora.
Nessa auditoria comprovou-se o desligamento do vínculo empregatício mantido com a Associação
Goiana de Ensino, a partir de 05/05/2010. Dessa forma, a partir de então, a servidora (ocupante do cargo
de Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no IF Goiano, Campus de Ceres) mantém,
considerando o IF, 3 vínculos laborais, sendo 2 públicos e 1 privado, conforme documentação
disponibilizada, bem como consulta ao SIAPE e à RAIS 2010, apresentando atualmente carga de
trabalho de 80 (oitenta) horas semanais, detalhadas da seguinte forma:
- IF Goiano – 40 horas semanais (a partir de março/2012);
- Secretaria da Educação de Goiás – 24 horas semanais (segundo RAIS 2010) e 20 horas semanais (de
acordo com cadastro da Secretaria Estadual de Educação); e
- Serviço Social do Comércio – SESC - Administração Regional no Estado de Goiás – 16 horas semanais
(segundo RAIS 2010) e 12 aulas semanais (segundo declaração da própria Entidade).
Do exposto e em que pese não haver ainda a base da RAIS 2011, consideramos que restou pendente de
apuração pela UJ a situação atual da servidora, tendo em conta que pelo Parecer AGU GQ-145, de
16/03/1998 é ilícita a acumulação de dois cargos ou empregos de que decorra a sujeição do servidor a
regimes de trabalho que perfaçam o total de 80 horas semanais, pois não se considera atendido, em tais
casos, o requisito da compatibilidade de horários.
b) Servidora de matrícula SIAPE 1579817 – Existia pendências na documentação apresentada pela
servidora para comprovação de sua situação.
Pela consulta ao SIAPE, observamos que a servidora ocupa desde 03/09/2007 o cargo de Psicólogo –
Área, estando lotada no IF Goiano, Campus de Ceres, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Por outro lado, consultando a RAIS 2010, observamos que a servidora mantém também, desde
01/04/1998, vínculo empregatício com a empresa Pireneus Auto Posto Comercial Distr. Representações
Ltda., no regime de 44 horas semanais, totalizando assim, desde 03/09/2007 até os dias atuais, 84 horas
Nesse sentido, a UJ demonstrou que foi novamente enviado expediente à servidora, notificando-a quanto
à acumulação ilegal de cargos. A servidora, em 08/05/2012, apresentou declaração de cumprimento de 8
horas mensais na Empresa Auto Posto Pirineus, situada em Breu Branco/PA, informando que está
providenciando regularização da carga horária informada junto ao CAGED – Ministério do Trabalho e
Emprego.
Assim e em que pese a providência do IF Goiano, continua pendente de esclarecimento a situação da
servidora, lembrando novamente a ilicitude da acumulação apontada no Parecer AGU GQ-145/1998,
acima comentada.
- Situação 3 - Servidores que não constavam no Relatório nº 201108736 – 2ª Parte e que foram
referenciados na documentação enviada pela UJ.
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Além dos casos mencionados na constatação 1.1.7.1, o IF Goiano disponibilizou informações e
documentações relativas a 3 servidores, dos quais restou pendência quanto à situação do servidor
abaixo:
- Servidor de matrícula SIAPE 1353744 – foi apontado acúmulo indevido de cargos no período de 24/09
a 31/10/2007, sendo necessária a reposição ao erário no valor de R$ 518,49. Assim, a UJ notificou o
servidor a comparecer à Coordenação-Geral do IF Goiano, Campus de Urutaí, informando-o da
acumulação indevida e anexando a planilha de cálculo dos valores da serem ressarcidos, cujo desconto
ocorrerá a partir da folha de junho/2012.
Analisando a planilha disponibilizada, observamos divergência entre os dados informados (apuração de
setembro/2007), o valor apurado – R$ 518,49 (que correspondeu a 30,00% da diferença mensal
calculada-R$ 1.728,53, indicando que corresponde a apenas 9 dias) e o período de acumulação indevida
informado pela UJ (24/09/2007 a 31/10/2007, ou seja 37 dias corridos).
A UJ foi informada dessa situação quando do envio do Relatório Preliminar de Auditoria, mediante o
Ofício nº 18698/2012/DIAC2-CGU-Regional/GO, de 02/07/2012.
Causa:
O Reitor do IF Goiano não adotou mecanismos de propiciar aos setores competentes as providências
necessárias para a regularização plena de todas as pendências registradas no Relatório nº 201108736.
Manifestação da Unidade Examinada:
Em que pese ter sido informada pelo envio do Relatório Preliminar de Auditoria, quando da
manifestação correspondente encaminhada pelo Ofício nº 215/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de
09/07/2012, a UJ não teceu qualquer comentário a respeito desse ponto e considerou ainda que os
relatos registrados por essa CGU-Regional/GO são pertinentes.
Análise do Controle Interno:
Mesmo a Unidade não tendo enviado justificativas sobre o fato, tendo em conta que a maior parte das
providências requeridas no exercício anterior para a completa resolução do apontamento já foram
adotadas pela UJ, aliado ao pequeno impacto provocado na atual gestão, gerando consequemente falha
formal, as providências finais serão monitoradas via Plano de Providências Permanente.
Recomendações:
Recomendação 1:
Que o IF Goiano adote as providências finais no sentido de regularizar plenamente todas as pendências
registradas a partir do cruzamento RAIS 2007 X SIAPE 2008, informando as implementações efetuadas
quando do envio do correspondente Plano de Providências Permanente.

6.1.6. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS
6.1.6.1. Constatação

Enquadramento impróprio de despesas realizadas por meio de dispensa de licitação.

Tendo como base o escopo de verificação do enquadramento dos processos de despesas às hipóteses de
dispensa de licitação previstas pelo Art. 24 da Lei n° 8.666/93, foi verificada amostra de 38 (trinta e
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oito) processos com distribuição contemplando as seis UG's - reitoria e cinco campi - que compõem a
organização do IF Goiano. Nesse sentido as constatações, organizadas por UG responsável, estão a
seguir apontadas:
Campus Rio Verde:
A) Processos 23218.000117/2011-12 (Autorização de Serviços - AS n° 10/2011) e
23218.000699/2011-29 (AS n° 202/2011) - contratação de profissionais para ministrar aulas nos cursos
técnicos mantidos pelo IF Goiano - Campus Rio Verde.
Valores empenhados no exercício de 2011: R$ 12.720,00 (2011NE800082) e R$ 1.500,00
(2011NE800493), respectivamente.
Fundamento: Art. 24, inciso II (dispensa de licitação para serviços em função do valor - inferior a 10%
do limite para licitação na modalidade “convite”), conforme Autorizações de Serviços n° 010/2011 e
202/2011.
Ressalva: A contratação de pessoal não se rege pelos dispositivos da Lei n° 8.666/93. Caberia, no caso, a
realização de outros procedimentos mais adequados à espécie, tal como deflagração de concurso público
ou mesmo a realização de processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por tempo
determinado, conforme Lei n° 8.745/93. Cabe assinalar que, no caso do Processo
23218.000117/2011-12, os valores liquidados perfizeram R$ 12.270,00 durante o exercício de 2011
superando, assim, o limite financeiro que fundamentou a contratação.
Observação: As despesas realizadas foram comprovadas por notas fiscais emitidas em nome dos
prestadores de serviços, em cujas descrições constaram apenas a “prestação de serviços docentes”. Não
há controles adicionais relativos à grade de horários e ao cumprimento da jornada contratada (folha de
presença ou outros).
B) Processo 23218.00020/2011-00 (Contrato n° 01/08) – contratação de serviços postais junto à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Valor empenhado no exercício de 2011: R$ 15.000,00.
Fundamento: Art. 24, inciso II, conforme publicação no DOU de 21/02/2008, Seção 3, pág. 18.
Ressalva: A contratação dos serviços foi originalmente ajustada em 25/01/2008, com valor de R$
6.000,00, sendo sucessivamente prorrogada, por meio de termos aditivos, até 24/01/2012. Em 2011 o
valor liquidado para a execução do Contrato n° 01/08 foi R$ 12.270,00, configurando violação ao limite
financeiro utilizado como fundamento para a dispensa de licitação. Cabe destacar que as demais UGs do
IF Goiano embasaram essa mesma contratação no inciso VIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.
Campus Ceres/GO:
C) Processo 23217.000340/2011-61 (Dispensa n° 50/2011) - Aquisição de produtos de padaria (pães,
bolos, salgados, etc.).
Fundamento: Art. 24, inciso XII (nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no
tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente
com base no preço do dia).
Valor empenhado no exercício de 2011: R$ 17.845,24.
Ressalva: Apesar de se tratar da aquisição de pães e outros gêneros perecíveis, no processo não foi
comprovado que houvesse procedimento licitatório em curso e que eventual atraso nesse procedimento
tivesse ocorrido por razões estranhas ao planejamento do IF Goiano – Campus Ceres.
Observações: Os pagamentos relativos ao empenho 2011NE800251 somaram R$ 17.845,24. No
processo não constam dados que justifiquem os quantitativos requeridos e a comprovação das despesas
limitaram-se à apresentação das Notas Fiscais 3925 (R$ 7.926,18), 3937 (R$ 6.632,00), 3938 (R$ 71,17)
e 3944 (R$ 3.215,89), emitidas pela empresa portadora do CNPJ n° 02.136.390/0001-57, entre
01/06/2011 e 05/08/2011. Nas folhas juntadas ao processo não há relação de pedidos, comprovantes de
entrega periódica ou outras formas de controle do fornecimento.
Campus Urutaí:
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D) Processo n° 23219.000007/2011-32 (Dispensa n° 04/2011) - contratação de serviços de telefonia
móvel para o exercício de 2011.
Valor empenhado no exercício de 2011: R$ 9.600,00.
Fundamento: Art. 24, inciso II, conforme solicitação D-004/2011 da Coord. Geral de Administração e
Finanças, de 21/03/2011 (fls. 01 e 02).
Ressalva: De acordo com o Sistema SIAFI, a despesa referente ao fornecedor contratado superou o valor
de R$ 8.000,00, configurando violação ao limite financeiro para realização de despesa por meio de
dispensa de licitação. No exercício de 2011, o saldo empenhado foi de R$ 9.600,00 (2011NE800006),
sendo pagos a empresa portadora do CNPJ n° 01.685.903/0001-57 o valor de R$ R$ 9.041,76 durante o
exercício de 2011.
Causa:
Falta de planejamento e atuação antecipada com vistas a evitar a contratação de docentes por meio da
aplicação da Lei n° 8.666/93; desatenção quanto à gestão do contrato de serviços postais; falhas na
alimentação do Sistema Comprasnet; e ausência de estimativa precisa da despesa anual com telefonia
móvel.
Manifestação da Unidade Examinada:
O gestor se manifestou por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 21/05/2012, nos
seguintes termos:
"a) Processos 23218.000117/2011-12 e 23218.000699/2011-29.
A contratação do profissional Renato Campos Faustino (Processo 23218.000117/2011-12), da área de
Psicologia, se deu em função do elevado número de disciplinas dos cursos técnicos, específicas da
referida área e da ausência de docente efetivo ou mesmo substituto no IF Goiano – Câmpus Rio Verde
para ministrá-las. Especificamente, em 2011, não houve liberação de novos códigos de vagas para
docentes efetivos para este Câmpus do IF Goiano. No único Edital para concurso público de docentes
para o quadro permanente (Edital 01, de 13 de dezembro de 2011), as quatro vagas lá descritas para
este Câmpus, surgiram em função de redistribuição ou aposentadoria de docentes. Naturalmente, a
abertura de concurso público para preenchimento dessas quatro vagas ocorreu com perfis de docentes
com formação acadêmica similar aos docentes redistribuídos ou aposentados. Também não foi possível
a contratação de docente substituto pelo fato de não haver docente efetivo pertencente ao quadro
deste Câmpus que estivesse licenciado por alguma razão estabelecida na legislação, que justificasse
sua contratação. Desta forma, foi necessária a contratação de profissional prestador de serviço,
graduado em psicologia, para ministrar as disciplinas, específicas desta área, no primeiro e segundo
semestre de 2011. Ressalta-se, não obstante, que 1/30 é a relação professor / aluno deste Câmpus, a
maior proporção dentre os Câmpus do IF Goiano. Em tempo, a relação 1/20 é a preconizada pela
SETEC/MEC. Dessa forma, não foi possível a dispensa do referido professor durante o período para
que as aulas ministradas não fossem interrompidas, comprometendo a aprendizagem.
A contratação do docente Sérgio Saad (Processo 23218.000699/2011-29), da área de Agronomia, se
deu em função da rescisão do contrato do docente substituto Rafael Felippe Ratke (cópia anexa). O
docente Rafael era substituto do docente efetivo deste Câmpus José Milton Alves, licenciado
integralmente, desde 2010, para cursar doutorado, o qual regressará às suas atividades no IF Goiano
– Câmpus Rio Verde, em fevereiro de 2013.
Ressalta-se que os docentes contratados como prestação de serviço recebem por hora aula ministrada
e a observância do diário de classe é a melhor forma para constatar a frequência, não somente dos
alunos, como também do docente.
As folhas de pontos dos referidos docentes não foram juntadas aos autos em função do ateste das notas
fiscais, onde antes de serem efetuados, são devidamente conferidos com os diários existentes.
b) Processo 23218.000020/2011-00 (Contrato 01/08) - contratação de serviços postais junto à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
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Quanto ao processo mencionado, reconhecemos que o mesmo está fundamentado no inciso incorreto.
Por tratar-se de contrato continuado, por um lapso do responsável pela informação no SIASG e
consequentemente no SIAFI, considerou-se o inciso informado no contrato original, onde ocorreu o
erro.
O fato foi levantado pela Auditoria Interna na Ação de Auditoria nº 08/2011, onde foi constatada a
fundamentação incorreta.
Quanto ao valor liquidado de R$12.270,00, entendemos não se tratar de configuração de violação do
limite financeiro, considerando que conforme exposto, o que ocorreu foi um erro na fundamentação do
referido inciso. É sabido que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública
criada para essa finalidade, onde os preços de seus serviços são regulados pelo próprio governo, além
de ser a única empresa fornecedora de serviços postais no país, de forma que o valor contratado, se
fundamentado no inciso correto, não ocasionaria essa violação.
c) Processo de dispensa de licitação foi realizado, para atender às necessidades de funcionamento do
refeitório do Câmpus para atender aos alunos do ensino médio integrado ao técnico e dos cursos
técnicos, com café da manhã e lanche noturno. Pode ser visto que na página 06 do processo em
questão está justificado que a contratação se dá pelo fato de que foi rescindido o contrato com
empresa contratada para tal, então se vê que contratação não aconteceu por falta de planejamento da
unidade e sim pela rescisão do contrato com empresa Kidel, pregão 30/2010 nº 23217000398/2010-24
que havia ganhado o processo licitatório para fornecimento desses materiais ao refeitório do Câmpus,
porém o contrato foi rescindido porque a contratada não cumpriu com suas obrigações, sendo
inclusive penalizada por isso com multa de R$ 2.490,00, recolhida conforme GRU 800006, além de
aplicação de penalidade de suspensão de contratar com o IF Goiano por 02 (dois) anos publicado no
DOU do dia 03 de maio de 2011 pagina 13. Então até que se realizasse novo certame licitatório foi
realizada esta dispensa de licitação conforme previsto na Lei 8.666/93. Entendemos que o fato de não
constar nos autos do processo essas requisições de fornecimento, não pode ser considerada falha
pontual, esclarecemos que como toda essa aquisição passava antes pelo almoxarifado do Câmpus as
solicitações de fornecimento feitas pelo Setor de Refeitório eram encaminhadas ao Responsável pelo
ateste da nota que as mantinha em seu arquivo, somente até o envio da nota fiscal, feita a conferência
essas requisições e notas de fornecimento eram descartadas. Mas como foi considerada uma falha
processual significante, doravante será orientado para que se junte esse tipo de documento autos do
processo desse tipo que possam vir a existir.
d) O Câmpus Urutaí ao fundamentar o inciso II, do art. 24, da lei 8.666/93 fez de forma incorreta, pois
havia uma expectativa de os gastos com telefonia móvel ficaria dentro do limite previsto nesse inciso,
reconhecemos que o serviço de telefonia móvel contratado deveria ser fundamentado no inciso I do
art. 25, da Lei 8.666/93, inexigibilidades de licitação, pois no município de Urutaí, onde o Câmpus
está localizado, somente a operadora claro possui torre de transmissão de sinal. Devido este fato a
despesa realizada superou o valor limite de R$ 8.000,00".
Análise do Controle Interno:
Com relação aos Processos n° 23218.000117/2011-12 e n° 23218.000699/2011-29, o fato ressalvado
pela equipe de auditoria não disse respeito à necessidade dos serviços, mas à forma pela qual a
contratação foi realizada. A constatação aponta que a contratação de pessoal para realização de
atividades inerentes às finalidades institucionais do IF Goiano não é regida pela Lei n° 8.666/93, e tal
circunstância não foi abordada pelo gestor em sua manifestação. Ressalte-se que, no caso do Processo n°
23218.000117/2011-12, as situações que o gestor aponta como justificadoras da contratação redistribuição e aposentadoria de docentes - são ocorrências que, por serem passíveis de serem previstas,
deveriam ter recebido do gestor providência oportuna.
Quanto ao Processo 23218.00020/2011-00, a contratação dos serviços postais oferecidos pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos é situação que enquadra na hipótese prevista no Art. 24. inciso VIII
da Lei n° 8.666/93, fato reconhecido pelo gestor. Caso o valor da contratação fosse inferior a R$
8.000,00 a situação também poderia ser enquadrada no Art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93. Como o
valor liquidado durante o exercício de 2011 superou o limite de R$ 8.000,00, ou seja, foi liquidado o
valor de R$ 12.270,00, restou configurada infração ao limite financeiro previsto pelo Art. 24, inciso II,
dispositivo que foi utilizado pelo gestor como fundamento para a dispensa de licitação.
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Os argumentos apresentados pelo gestor em relação ao Processo 23217.000340/2011-61 procedem em
parte. De fato, o contrato com a anterior fornecedora de pães, bolos, salgados e outros foi rescindido,
tendo sido aplicada multa à empresa que falhou no cumprimento de suas obrigações. A informação foi
confirmada por meio de consulta ao DOU de 03/05/2011. Contudo, não restou demonstrado de forma
inequívoca que atrasos no procedimento licitatório para realização da nova contratação tivessem
ocorrido por razões estranhas à atuação do IF Goiano. Consulta ao Sistema Comprasnet detectaram as
seguintes informações a respeito de novo processo licitatório realizado pelo Instituto:
“Pregão Nº 9/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de pães e outros produtos de panificação para atender as
necessidades do refeitório do IF Goiano campus ceres.
Edital a partir de: 24/06/2011 das 08:00 às 11:00 hs. e das 13:00 às 16:00 hs.
Endereço: Rodovia GO-154 km 03 - Zona rural - Ceres (GO).
Telefone: (0xx62) 33077100.
Fax: (0xx62) 33077111.
Entrega da Proposta: 24/06/2011 às 08:00 hs”.
Em que pesem as informações constantes do Sistema Comprasnet, ao se consultar os termos do edital da
licitação por meio do “link” constante do sistema, o instrumento lá disponível refere-se ao Pregão
Eletrônico para Registro de Preços n° 06/2011, cujo objeto foi a aquisição de “reagentes químicos para
laboratórios, visando atender às necessidades do Instituto Federal Goiano – Campi: Ceres, Iporá,
Morrinhos, Rio Verde e Urutaí (...)”. Assim, não restou comprovado que houvesse certame licitatório
regular em curso, conforme determina o dispositivo utilizado pelo gestor para dispensar a licitação - Art.
24, inciso XII. Não é demais ressaltar que o responsável pela alimentação do Sistema Comprasnet é o
próprio IF Goiano e que os dados constantes daquele sistema são os que orientarão as licitantes
interessadas na formulação de suas propostas comerciais.
Ainda sobre o Processo 23217.000340/2011-61, quanto à fragilidade da comprovação das despesas de
R$ 17.845,24 por meio da apresentação de 04 (quatro) notas fiscais, a afirmação do gestor de que, após
a aposição do ateste nas notas fiscais, as requisições e notas de fornecimento foram descartadas, não
oferece maior segurança quanto a comprovação de quantitativos de pães, bolos, salgados e etc.
solicitados para um período de aproximadamente 03 (três) meses.
Por fim, quanto ao Processo n° 23219.000007/2011-32, em sua manifestação o gestor limitou-se a
admitir a ocorrência registrada na constatação e, sendo assim, permanecem inalterados os fatos nela
descritos.
Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos ao IF Goiano a realização de planejamento com vistas a se antecipar aos
acontecimentos, de modo que não ocorra a utilização de dispositivos da Lei n° 8.666/93 em despesas
que não são amparadas pelo mencionado diploma legal. Quanto às despesas que, abrangidas pelo
Estatuto das Licitações, são realizadas por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação,
recomendamos que sejam adotados controles com vistas ao integral cumprimento do comando
normativo, em especial, quando ao enquadramento correto das despesas nas hipóteses de dispensa e
inexigibilidade previstas pela Lei.
Recomendação 2:
Recomendamos também que a unidade promova gestões junto aos Ministérios do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Educação no sentido de promover a recomposição seus quadros evitando,
assim, a contratação de profissionais para o exercício de atividades docentes por meio de dispensa de
licitação.

6.1.6.2. Constatação
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Exposição insuficiente dos motivos das aquisições/contratações realizadas por meio de dispensa e
inexigibilidade de licitação.

Tendo como base o escopo de verificação dos fundamentos expostos pelo IF Goiano para a realização de
despesas por meio de dispensa, foi verificada amostra de 38 (trinta e oito) processos com distribuição
contemplando as seis UG's que compõem a organização do IF Goiano. Cabe registrar que, nos casos em
que caberia a aplicação, foi verificado se o IF Goiano instruiu os referidos procedimentos conforme
prevê o § 1° do Art. 26 da Lei n° 8.666/93. Infere-se que o cumprimento das formalidades previstas pelo
dispositivo integram a exposição dos fundamentos que justificam a contratação sem licitação. Nesses
termos, foram detectadas as seguintes situações de exposição insuficiente de motivos, conforme a seguir
relatado:
Campus – Rio Verde:
A) Processo 23218.000664/2011-90 (AS n° 176/2011) - aquisição de equipamento importado para
laboratório (analisador automático de fotossíntese e fluorescência), mediante recursos da CAPES – R$
93.457,61.
Fundamento: Art. 24, inciso XXI (dispensa de licitação para aquisição de bens destinados
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP e
CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico).
Ressalva: Não cumprimento das disposições contidas no Art. 26, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: razão
da escolha do fornecedor, justificativa do preço e documento de aprovação do projeto de pesquisa ao
qual o bem seria alocado.

B) Processo 23218.000665/2011-34 (AS n° 177/2011) - Aquisição de equipamento importado para
laboratório (Espectrofotômetro), mediante utilização de recursos da CAPES – R$ 112.484,00.
Fundamento: Art. 24, inciso XXI.
Ressalva: Não cumprimento das disposições contidas no Art. 26, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: razão
da escolha do fornecedor, justificativa do preço e documento de aprovação do projeto de pesquisa ao
qual o bem seria alocado.

C) Processo 23218.000666/2011-99 (AS n° 178) - Aquisição de equipamento importado para laboratório
– microscópio biológico trinocular, mediante utilização de recursos da CAPES – R$ 132.952,40.
Fundamento: Art. 24, inciso XXI.
Ressalva: Não cumprimento das disposições contidas no Art. 26, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: razão
da escolha do fornecedor, justificativa do preço e documento de aprovação do projeto de pesquisa ao
qual o bem seria alocado.

D) Processo 23218.000701/2011-60 (AS n° 196/2011) - Aquisição de casa de vegetação climatizada –
R$ 108.890,00.
Fundamento: Art. 24, inciso XXI.
Ressalva: Não cumprimento das disposições contidas no Art. 26, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: razão
da escolha do fornecedor e juntada de documento referente à aprovação do projeto de pesquisa ao qual
os bens seriam alocados.
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E) Processo 23218.000702/2011-12 (AS n° 195/2011) - Aquisição de sistema de irrigação com lisímetros
– R$ 74.995,65.
Fundamento: Art. 24, inciso XXI.
Ressalva: Não cumprimento das disposições contidas no Art. 26, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: razão
da escolha do fornecedor e documento de aprovação do projeto de pesquisa ao qual os bens seriam
alocados.

F) Processo 23218.000704/2011-01 (AS n° 194/2011) – Aquisição de câmara de crescimento de plantas,
mediante utilização de recursos da CAPES – R$ 142.424,00.
Fundamento: Art. 24, inciso XXI.
Ressalva: Não cumprimento das disposições contidas no Art. 26, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: razão
da escolha do fornecedor, justificativa do preço e documento de aprovação do projeto de pesquisa ao
qual o bem seria alocado.

Campus Morrinhos:

G) Processo 23221.000284/2011-04 (Dispensa n° 053/2011) – Contratação de serviços de instalação
elétrica de equipamentos no valor de R$ 7.950,00.
Fundamento: Art. 24, inciso II, conforme Termo de Dispensa de Licitação n° 053/2011 (fls. 08 e 09).
Observações: Na descrição do objeto, o IF Goiano limita-se relacionar os serviços que seriam realizados
– instalação elétrica de 30 lâmpadas de emergência, 6 bebedouros, 30 ventiladores, 2 cafeteiras e 1 forno
–, informando também que o ônus do material utilizado caberia ao prestador. Não houve especificação
dos serviços, local de prestação e, tampouco, estimativa de quantitativo de material a ser utilizado, de
modo a permitir a atribuição de preços pelas prestações solicitadas. Nessas condições, a solicitação
elaborada pela Diretoria de Administração e Planejamento do IF Goiano - Campus Morrinhos não
ofereceu sequer parâmetros para o prestador de serviço e os outros que apresentaram orçamentos
formarem seus preços. Por fim, a comprovação da prestação dos serviços restringiu-se à juntada aos
autos da Nota Fiscal n° 004, emitida pela empresa portadora do CNPJ n° 11.837.464/0001-73, a qual
limita-se a reproduzir a descrição contida no pedido, não se prestando para a conferência, item a item,
dos serviços efetivamente realizados.

Campus Urutaí:

H) Processo 23219.000076/2011-46 (Dispensa n° 037/2011) – Aquisição de materiais de higiene e
limpeza – R$ 7.987,84.
Fundamento: Art. 24, inciso II, conforme solicitação D-037/2011 da Coord. Geral de Administração e
Finanças, de 21/03/2011 (fls. 01 e 02).
Ressalva: A solicitação não expõe razões relativas ao quantitativo solicitado – nível dos estoques,
previsão de consumo mensal/anual – e o preço de aquisição não foi justificado com base em orçamentos
assinados.

I) Processo 23219.000166/2011-37 (Dispensa n° 081/2011) – contratação de serviços com apoio cultural
ao processo de formação educacional para os discentes no período de maio a junho e agosto a dezembro
de 2011 – R$ 7.987,98.
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Fundamento: Art. 24, inciso II, conforme solicitação D-081/2011 da Coordenação Geral de
Administração e Finanças, de 05/05/2011 (fls. 01 e 02).
Ressalva: Descrição dos serviços limitou-se a informar que a contratação se referiu ao apoio cultural no
processo de formação de discentes no período de maio a junho e agosto a dezembro de 2011. Não foi
especificada a forma como seria realizado tal apoio cultural, sua frequência e, tampouco, sua relação
com os programas geridos pelo IF Goiano. Nessas condições, a solicitação não ofereceu nem mesmo
parâmetros para o prestador de serviço e os outros que apresentaram orçamentos formarem seus preços.
Por fim, a comprovação da prestação dos serviços foi feita com juntada de recibos assinados pela
portadora do CPF n° 383.082.741-53, sem outros detalhamentos a permitir conferência, item a item, dos
serviços efetivamente realizados.
Causa:
Falta de precisão das unidades do IF Goiano ao justificar as despesas realizadas por meio de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de modo a cumprir integralmente, na instrução dos processos, com os
requisitos estabelecidos pela Lei n° 8.666/93.
Manifestação da Unidade Examinada:
O Gestor manifestou-se por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 21/05/2012, nos
seguintes termos:
"Conforme exposto no MEMO/IF Goiano – Câmpus RV/DPPG/Nº72/2012, pelo professor Alan Carlos
Costa, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus Rio Verde, em seu anexo, transcrito a seguir,
seguem as seguintes justificativas:
ANEXO DO MEMO/IF Goiano – Câmpus RV/DPPG/Nº 072/2012
(…) DAS JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS
Os processos elencados do item A ao item C, a saber: A) 23218.000664/2011-90 – Analisador
automático de fotossíntese; B) 23218.000665/2011-34 – Espectrofotômetro; C) 23218.000666/2011-99
– Microscópio biológico trinocular, tratam-se de processos referentes a importações. No âmbito do
Instituto Federal Goiano, o Câmpus Rio Verde é o pioneiro nesse tipo de aquisição. Tendo como
referência as ressalvas elencadas aos mesmos, justificamos:
'Razão da escolha do fornecedor'
Os processos elencados no Item A e D referem-se a equipamentos que não são fabricados no Brasil e,
portanto, demandaram da instalação de processo de importação justificando a escolha de fornecedor
no exterior. A escolha do fornecedor foi diretamente associada às características e especificidades dos
equipamentos que precisavam ser adquiridos. Considerando a necessidade de alcançar as metas
propostas no projeto, os modelos escolhidos são equipamentos de tecnologia avançada e com
características essenciais ao cumprimento dos objetivos, dentre estas, alta precisão, ampla faixa de
medição, confiabilidade, portabilidade e, principalmente, aprovação pela comunidade científica
nacional e internacional comprovada pelos inúmeros artigos científicos disponíveis na base de
periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior “CAPES”
(www.periodicos.capes.gov.br).
'Justificativa do preço'
Os preços empenhados estão coerentes com as características dos mesmos conforme descrito na
justificativa da 'Razão da Escolha do Fornecedor'. Considerando que se trata de equipamento
importado, com características específicas, a dificuldade de se obter orçamento de modelos
equivalentes é precípua.
Ressalta-se ainda que os preços empenhados são decorrentes do processo de importação direta com
autorização do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) mediante
credenciamento número 900.1122/2010 de 26/12/2010 (em anexo). A aquisição de bens para pesquisa,
mediante importação direta, permite uma economia superior a 150% em relação à aquisição dos bens
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nacionalizados.
'Documento de aprovação do projeto de aprovação do projeto de pesquisa ao qual o bem seria
alocado'
Os recursos utilizados para a aquisição dos bens são provenientes do projeto aprovado junto à
Chamada Pública MCT/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA 01/2009 intitulado 'Consolidação da
Infraestrutura de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal Goiano'. O projeto foi contratado
por meio do Convênio de número 04.11.0097.00, Termo de Cooperação 0815/10, publicado no Diário
Oficial da União em 08 de abril de 2011. Equivocadamente, os documentos citados anteriormente não
foram anexados ao processo de aquisição dos bens, no entanto, encaminhamos os mesmos em anexo.
Os processos elencados do item d ao item f, a saber: d) 23218.000701/2011-60 – Casa de vegetação
climatizada; e) 23218.000702/2011-12 – Sistema de irrigação com lisímetros e f)
23218.000704/2011-01 – Câmara de crescimento de plantas, tratam-se de processos referentes às
aquisições de bens nacionais. Tendo como referência as ressalvas elencadas aos mesmos, justificamos:
a) 'Razão da escolha do fornecedor'
A escolha dos fornecedores ocorreu por meio de pesquisa de preços, mediante a solicitação de
orçamentos aos fabricantes dos bens no país. Nesse sentido, obteve-se o mínimo de três orçamentos
escolhendo-se o fornecedor que apresentou o menor custo dos itens solicitados respeitando-se as
características e especificidades dos bens que seriam adquiridos.
A exceção ocorreu apenas para o Processo 23218.000704/2011-01 – “Aquisição de Câmara de
Crescimento de Plantas” uma vez que o equipamento solicitado é fabricado exclusivamente pelo
fornecedor contratado “ Instalafrio Refrigeração Ltda, CNPJ 07.449.055/0001-22 conforme registro
no INPI, Registro de Marca no. 901238597 e 901238716 e ainda, Declaração fornecida pela
Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), em anexo.
'Justificativa do preço'
Conforme descrito na justificativa da “Razão da escolha do fornecedor” os preços empenhados estão
diretamente atrelados à escolha do fornecedor. Os preços empenhados e a coerência dos mesmos em
relação aos bens adquiridos foram apurados mediante pesquisa de mercado por meio da solicitação
dos orçamentos aos fornecedores. Os referidos orçamentos encontram-se anexados ao processo, e em
caso contrário, encaminhamos novamente cópia dos mesmos.
'Documento de aprovação do projeto de aprovação do projeto de pesquisa ao qual o bem seria
alocado'
Os processos elencados do Item d e f são provenientes do mesmo projeto que contemplou a aquisição
dos Itens a ao c, e a justificativa segue a mesma redação apresentada anteriormente.
Conforme justificativas expostas, além de sermos os pioneiros no âmbito do Instituto Federal Goiano e
considerando a dificuldade dada a formalização dos processos de importação e ainda a quantidade
insuficiente de servidores no Setor de Licitação e Compras, o processo não foi formalizado com todas
as peças pertinentes como deveria, conforme apontado pela equipe de auditoria. Reconhecemos nossa
fragilidade apontada, porém, observa-se que as aquisições foram procedidas dentro da legalidade e o
Câmpus Rio Verde, a partir de agora, manterá em todos os seus processos de aquisição os itens
descritos conforme determina o artigo 24, inciso XXI, da Lei 8666/93, de forma que se evite incorrer
em falhas na formalização de processos com essa similaridade.
g) Reconhecemos que houve falha ao não se fazer um projeto básico ou apresentar planilhas
preliminares com os materiais a serem utilizados, para a instalação dos equipamentos, porém isso foi
discutido com os pretensos realizadores do serviço, com base nisso foi apresentado o orçamento para a
realização da contratação, o ateste na nota fiscal para o pagamento foi feito por servidor que conferiu
que se a realização do serviço estava conforme acordado, somente após isso foi realizado o pagamento
do serviço. Procuraremos tomar certos cuidados na contratação desse tipo de serviço para que não
ocorrer esse tipo de inconsistência ora apresentada.
h) Devido a morosidade do procedimento licitatório de registro de preço, que geralmente ultrapassa
90 (noventa) dias e diante da necessidade em adquirir os materiais em curto prazo, diante da falta
iminente desses materiais que comprometeria o funcionamento das Coordenações de Alimentação e
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Nutrição e de Produção, foi realizada a aquisição por meio de dispensa de licitação, até que o
processo de compras se concretizasse, entendemos que houve falhas das Coordenações que não
previram o quantitativo correto dos materiais, suficiente para atender o período até que fosse
homologado o novo certame, o que resultou na ausência de estoque, já houve orientações no sentido de
que tenham um controle maior sobre suas demandas de materiais, para que isso tipo de situação não
ocorra. Quanto à falta de assinatura dos orçamentos houve um lapso por parte da Instituição, que não
atentou para o fato. Providências estão sendo tomadas para que as Coordenações do Câmpus façam
um melhor planejamento quanto ao consumo deste tipo de material, também procuraremos antecipar
os processos de compras, com o intuito de que materiais não venham a faltar.
i) O serviço de apoio cultural se dá em forma de atividade extracurricular realizada nos períodos de
intervalo e horários vagos, com intuito de preencher os horários ociosos dos discentes internos desta
instituição. Assim, são realizadas diversas atividades, tais como: artesanato, atividades de cunho
religioso e atividades musicais. Com relação à falta de especificação detalhada dos serviços
prestados, a Instituição entende que isto dificulta a elaboração de todo o procedimento licitatório,
inclusive na pesquisa de mercado. Porém, a partir de agora passaremos a especificar os serviços de
forma mais minuciosa, detalhando todas as atividades a serem desenvolvidas".
Análise do Controle Interno:
Fazendo referencia aos itens “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F” da constatação, considera-se satisfeita a
condição prevista pelo Art. 26, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 – instrução do processo mediante
apresentação do “documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados”.
Contudo, quanto aos demais requisitos, seguem a seguir as considerações da equipe de auditoria da
CGU/Regional-GO:
Com relação às razões da escolha dos fornecedores relativas ao itens “A”, “B” e “C”, o fato de o gestor
informar que os processos 23218.000664/2011-90, 23218.000665/2011-34 e 23218.000666/ 2011-99
trataram da aquisição de equipamentos não fabricados no Brasil e, como tais, demandaram
procedimentos de importação, não é suficiente para justificar a escolha do fabricante. Ademais foram
fornecidas informações somente genéricas a respeito da melhor adequabilidade dos equipamentos
vis-à-vis às necessidades do projeto. Não foram expostas informações técnicas do projeto, dados acerca
da pluralidade de potenciais fornecedores e eventual estudo comparativo entre equipamentos para os
fins a que se prestariam no projeto indicado. Quanto à justificativa dos preços de aquisição, os
esclarecimentos apresentados também não foram suficientes para precisar sua correspondência com os
preços praticados no mercado. As afirmações quanto a dificuldade de obtenção de orçamentos e a
indicação de que eventual aquisição de bens nacionalizados seria mais onerosa também não se prestaram
a fornecer melhores esclarecimentos. Assim, na falta de elementos que afastem a constatação registrada,
permanece a ressalva apontada.
Já os processos elencados nos itens “D”, “E” e “F”, relativos aos Processos 23218.000701/2011-60,
23218.000702/2011-12 e 23218.000704/2011-01, que trataram de aquisições de bens nacionais, os
argumentos e elementos de prova apresentados pelo gestor do IF Goiano tornaram insubsistentes as
ressalvas apontadas pela equipe de auditoria.
Com relação ao item “G” da constatação, o gestor reconheceu a falha de não haver projeto básico e/ou
planilhas preliminares com os materiais a serem utilizados, sendo que a afirmação e que tais
circunstâncias foram discutidas com os pretensos realizadores dos serviços não suprem a falta da
comprovação documental. Além disso, a afirmação de que o ateste na nota fiscal foi feito por servidor
que conferiu a realização dos serviços não é suficiente para comprová-los. Segundo o Art. 73, inciso I,
da Lei n° 8.666/93 o recebimento definitivo de serviços prestados à Administração Pública é feito
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados.
Quanto ao item “H” o gestor admitiu a falhas registradas informando que adotará providências no
sentido de que não mais venham a ocorrer falhas relativas à gestão de materiais do IF Goiano – Campus
Urutaí/GO. Assim, a constatação permanece.
Com relação ao item “I”, o fato de o gestor oferecer em sua manifestação maior detalhamento acerca
dos serviços de apoio cultural ao processo de formação educacional de discentes, não afasta a
circunstância de que, no momento da realização da despesa, a descrição dos serviços foi feita de maneira
imprecisa e sem especificar o que exatamente seria realizado. Desta feita, mantém-se esse ponto
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registrado na constatação.
Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos ao IF Goiano a realização de gestões junto a suas unidades demandantes da aquisição de
bens e/ou da contratação de serviços, de modo justificar de forma precisa as despesas a serem realizadas
e a cumprir com as exigências legais estabelecidas pela Lei n° 8.666/93 em relação às contratações
decorrentes de dispensas ou inexigibilidades de licitação.

6.1.6.3. Constatação

Processos contendo fragilidades na comprovação das despesas realizadas.

Durante a realização dos exames sobre amostra de processos de despesas do IF Goiano foram detectadas
fragilidades quanto a descrição dos serviços e bens demandados e a comprovação das despesas
realizadas. As ressalvas foram registradas no Quadro 01 a seguir:

Quadro 01: Processos contendo fragilidades para solicitação e recebimento de bens e serviços.
Instituto Federal Goiano – Exercício 2011
Item

Processo

1

23218.000157/2011-56
(AS n° 232/2011)

2

23218.000717/2011-72
(AS n° 207/2011)

3

23218.000591/2011-36
(AS n° 182/2011)

4

23218.000593/2011-25
(AS n° 183/2011)

5

23218.000594/2011-70
(AS n° 184/2011)

Objeto
Observação
Contratação
de Solicitação da contratação de
profissional
para serviços sem identificação do
ministrar
curso
de exato período de sua prestação; e
legislação e direito do realização da despesa sem a
trabalho aplicado ao comprovação de presença do
agronegócio.
profissional e do cumprimento do
R$ 1.698,00.
período estipulado.
Nas folhas juntadas ao processo
Contratação de serviço não há relação de pedidos,
de apoio administrativo. comprovantes de entrega periódica
R$ 3.890,00.
ou outras formas de controle do
fornecimento.
Solicitação da contratação de
serviços sem identificação do
Contratação
de
exato período de sua prestação e
profissional
para
realização da despesa sem a
administrar curso.
comprovação de presença do
R$ 2.000,00
profissional e do cumprimento do
período estipulado.
Solicitação da contratação de
serviços sem identificação do
Contratação
de
exato período de sua prestação e
profissional
para
realização da despesa sem a
administrar curso.
comprovação de presença do
R$ 2.000,00
profissional e do cumprimento do
período estipulado.
Solicitação da contratação de
Contratação de
serviços sem identificação do
profissional para
exato período de sua prestação e
administrar curso.
realização da despesa sem a
R$ 2.000,00.
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comprovação de presença do
profissional e do cumprimento do
período estipulado.
Fonte: IF Goiano.

Causa:
Insuficiência dos controles referentes ao recebimento de bens e serviços contratados pelo IF Goiano,
desatendendo ao disposto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93.
Manifestação da Unidade Examinada:
O gestor se manifestou por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano nos seguintes termos:
"Os processos relacionados tratam da contratação de profissionais para ministrar cursos, junto à
Diretoria de Extensão e Diretoria de Ensino de Graduação.
A contratação do docente Sérgio Ferreira dos Santos (Processo 23218.000157/2011-56) para
ministrar o curso de Legislação e Direito do Trabalho no Agronegócio foi em função da licença
maternidade da docente Frankcione Borges de Almeida (docente graduada em Contabilidade), que
teve início em 31/03/2011. Naturalmente, foi contratada uma docente substituta, também graduada em
Contabilidade. Entretanto, a referida docente, por nunca ter exercido a profissão de contadora, não
possuía conhecimento/experiência para ministrar a disciplina supracitada, a qual é mais inclinada
para a área do Direito. Assim, pelo fato de não haver nenhum docente efetivo, da área do Direito neste
Câmpus, foi contratado o profissional supracitado para prosseguir e finalizar a referida disciplina e,
desta forma, não penalizar os alunos do curso de Tecnologia em Agronegócio.
Todas as contratações foram efetuadas por hora/aula ministrada e não por período, visto que o
profissional não ministra o curso apenas em uma turma e sim em turmas variadas, de acordo com a
carga horária da disciplina. As folhas de pontos do referido docente não foi juntada aos autos em
função do ateste das notas fiscais, onde antes de serem efetuados, são devidamente conferidos com os
diários existentes.
No caso do profissional Alfredo Henrique Falchetti (Processo 23218.000591/2011-36;
23218.000593/2011-25 e 23218.000594/2011-70) os cursos ministrados foram referentes a equitação,
doma e manejo de animais junto ao Setor de Equoterapia. Embora não constem dos autos, este
controle é feito pelo Setor de Equoterapia, o qual é o responsável por atestar a prestação de serviço
proposta. Dessa forma, também não constam nos autos a comprovação da presença do profissional e
do período utilizado, em função de não ter sido solicitado, por entendermos que a declaração contida
no ateste da nota fiscal, de que o serviço foi prestado desobriga o administrador de manter nos autos
esse tipo de controle.
Quanto à contratação de serviço de apoio administrativo, o mesmo foi prestado junto à Gerência de
Suporte Institucional e da mesma forma, entendemos que a comprovação de que o serviço foi prestado
em conformidade com o solicitado, está no ateste da nota fiscal constante nos autos".
Análise do Controle Interno:
A afirmação do gestor de que os atestes nas notas fiscais suprem a inexistência de outras formas de
controles relativas à efetiva prestação dos serviços não prevalece diante do comando estabelecido pelo
Art. 73, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93. O dispositivo legal define que, em se tratando de
serviços, o recebimento definitivo pela Administração Pública é feito mediante termo circunstanciado, o
qual deve ser assinado pelas partes. Cabe ressaltar que, no caso dos processos mencionados, as
contratações tiveram como escopo a realização de obrigação com prestações sucessivas, ou seja, que
não se esgotam em apenas um ato do prestador de serviços. Nessas condições, tais circunstâncias
deveriam ser, uma a uma, demonstradas pelo IF Goiano no termo previsto pelo dispositivo mencionado.
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Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos ao IF Goiano a adoção de medidas de gestão interna tendentes a propiciar informação
completa a respeito do cumprimento das obrigações assumidas pelos fornecedores de bens e serviços
junto ao Instituto.

6.1.6.4. Constatação

Inconsistências no preenchimento de notas de empenho no SIAFI, de despesas na modalidade
dispensa de licitação, quando comparadas com os enquadramentos contidos nos processos
correspondentes.

A verificação dos dados referentes às dispensas e às inexigibilidades de licitação levadas a efeito pelo IF
Goiano detectou, durante o exercício de 2011, que registros de notas de empenho efetuados no SIAFI
não guardaram correspondência com os dados constantes nos processos. Nesse sentido, foram
observadas divergências a respeito do dispositivo da Lei n° 8.666/93 que fundamentou as dispensas de
licitação. O Quadro 02 a seguir ilustra a situação verificada:
Quadro 02: Divergências entre dados constantes dos processos e registros SIAFI*
Instituto Federal Goiano – Exercício de 2011.
Item

Processo

1

23218.000699/2011-29

2

23218.000157/2011-56

3

23218.000717/2011-72

4

23218.000594/2011-70

5

23218.000700/2011-15

6

23218.000587/2011-78

7

23218.000593/2011-25

8

23218.000591/2011-36

9

23217.000340/2011-61

Registro nos Autos
AS n°
202/2011
AS n°
232/2011
AS n°
207/2011
AS n°
184/2011
AS n°
216/2011
AS n°
206/2011
AS n°
183/2011
AS n°
182/2011
Disp. n°
50/2011

Art. 24,
inciso II
Art. 24,
inciso II
Art. 24,
inciso II
Art. 24,
inciso II
Art. 24,
inciso II
Art. 24,
inciso II
Art. 24,
inciso II
Art. 24,
inciso II
Art. 24,
inciso XII

Registro no SIAFI
Empenho
Registro
Art. 24,
2011NE800493
inciso III
Art. 24,
2011NE800545
inciso III
Art. 24,
2011NE800514
inciso XXIV
Art. 24,
2011NE800511
inciso XXIV
Art. 24,
2011NE800526
inciso III
Art. 24,
2011NE800515
inciso XXIV
Art. 24,
2011NE800512
inciso XXIV
Art. 24,
2011NE800513
inciso XXIV
Art. 24,
2011NE800251
inciso XXIV

Fonte: IF Goiano/SIAFI2011. *Amostra

Causa:
Desatenção no preenchimento do SIASG quanto aos dados relativos aos processos de licitação e/ou
procedimentos de dispensa e inexigibilidade que fundamentaram a despesa.
Manifestação da Unidade Examinada:
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O gestor se manifestou por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano nos seguintes termos:
"Com relação ao processo nº 23217000340/2011-61, foi publicada uma retificação com o item correto
página 12 do processo em questão, porém por inadvertência já havia sido emitida a nota de empenho
que não foi cancelada para emissão de uma nova no item correto, tomaremos cuidado para que isso
não ocorra.
A divergência levantada em todos os processos listados é procedente e acatada pelo Câmpus Rio
Verde. Conforme levantamentos efetuados, verificou-se que quando do lançamento da dispensa no
SIASG, por um lapso, foi informado o inciso incorreto. Ao ser efetuado o empenho no SIAFI, o mesmo
mantém a informação já prestada no SIASG.
O Setor de Licitação e Compras para atender a demanda do Câmpus Rio Verde e de outros Câmpus,
quando de Pregões com Registro de Preços, executou suas atividades com apenas dois servidores e
diante do acúmulo de trabalho, pode ter levado a erros de seus operadores.
Os servidores responsáveis já foram informados do ocorrido e passarão a ter um rigor maior na
conferência das informações prestadas, para que não ocorram outros erros dessa natureza".
Análise do Controle Interno:
Em sua manifestação o gestor limita-se a admitir a ocorrência registrada na constatação, assim, na falta
de elementos que a desconstituam, permanecem inalterados os fatos nela descritos.
Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos ao IF Goiano a adoção de medidas de gestão interna tendentes a promover a integração
entre setores demandantes, setores de compras e setores de gestão orçamentária e financeira do
Instituto, com o objetivo de instruir os processos de despesas, em todas as suas fases, com informação
precisa e completa acerca dos compromissos orçamentário-financeiros assumidos pelo Instituto.

6.1.6.5. Constatação

Utilização de atas de registro de preços de outras unidades sem comprovação de vantagem na
contratação.

A apuração da motivação da aquisição de bens e de contratações de serviços realizadas no exercício
também teve como foco a utilização pelo IF Goiano de Atas de Registro de Preços gerenciadas por
outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Nesses termos, com foco no escopo
mencionado, foi analisada a seguinte amostra de processos relativos a essa forma de ajuste:
Quadro 03: Registro de Preços – Amostra de Adesões1 às Atas
Instituto Federal Goiano – Exercício 2011
Item

Processo

Objeto / Valor empenhado

Processo com os Preços
Registrados

Origem

1

23219.000626/2011-27 Aquisição de 40 computadores.
(Campus Urutaí/GO)
R$ 95.720,00

2

23219.000618/2011-81 Aquisição de mobiliário – carteiras
- 23243.000396/2011-07
(Campus Urutaí/GO)
escolares - R$ 99.000,00

- IF Rondônia

3

Serviços de elaboração de projetos
23216.000228/2011-31 executivos para obras.
(Reitoria)
R$ 771.600,00 (anulados R$

- IF Rondônia

- 1611/2011

- 23243.000388/2011-52

- UFPA
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363.450,00, restando R$ 408.150,00).
23216.000221/2011-19 Aquisição de mobiliário para a Reitoria.
4
- 23243.000396/2011-07
(Reitoria)
R$ 108.321,00.

- IF Rondônia

23221.000546/2011-22
Aquisição de carne bovina e de frango.
5 (Campus
- 23070.014869/2011-74
R$ 97.698,00.
Morrinhos/GO)

- Hospital das
Clínicas/UFG

6

23217.000377/2011-90 Aquisição de carteiras escolares para
- 23243.000396/2011-07
(Campus Ceres/GO)
canhotos - R$ 76.803,00.

- IF Rondônia

7

23217.000489/2011-41 Aquisição de gêneros alimentícios.
(Campus Ceres/GO)
R$ 317.225,80.

- IF Goiano

8

Fornecimento, instalação de aparelhos,
23217.000562/2011-84
equipamentos e acessórios de ginástica - - 23129.000537/2011-90
(Campus Ceres/GO)
R$ 47.257,00.

- 23221.000279/2011-93

Aquisição de equipamentos para “data
23216.000371/2011-22
9
center”.
(Reitoria)
R$ 612.752,00.

- 23047.002979/2010-08
- 61165000171/2011-10
- 019772/2010
- 23106.026155/2011-97
- 23221.000257/2010-42

- UFRR
- IFG
- Marinha
- UFV
- Cespe/UnB
- IF Goiano

10

23220.000139/2011-25 Aquisição de veículo para transporte de
- 67101002973/2010-04
(Campus Iporá/GO)
alunos – R$ 384.916,33.

Aeronáutica

11

23220.000128/2011-45 Aquisição de mobiliário
(Campus Iporá/GO)
R$ 141.405,00.

- 23243.000396/2011-07

- IF Rondônia

23218.000522/2011-22
Aquisição de mobiliário
12 (Campus Rio
R$ 142.803,00.
Verde/GO)

- 23243.000396/2011-07

- IF Rondônia

1. Adesões com despesas empenhadas no exercício de 2011.

Para avaliação da motivação que ensejou as aquisições/contratações foi verificado se as condições dos
certames de origem se mostravam alinhadas aos interesses do IF Goiano. Nesses termos, cabe registrar
que nem todos os processos indicados no Quadro 03 foram instruídos com cópias dos editais originais
das licitações de registro de preços. Nesses casos, as informações foram supridas por meio de consultas
realizadas pela equipe de auditoria ao site www.compranet.gov.br e aos próprios sites dos órgãos ou
entidades organizadores das licitações.
No exame das contratações efetuadas, o primeiro aspecto a ser observado refere-se à natureza da
utilização das atas de registro de preços por parte do IF Goiano. Documentos constantes nos processos
indicam que, durante o exercício de 2011, ao utilizar registros de preços gerenciados por outros órgãos
ou entidades, o IF Goiano o fez na condição de “UG não participante”. Disciplinada pelo Art. 8° do
Decreto n° 3.931/2001, essa categoria de contratação/aquisição refere-se à situação em que um órgão ou
entidade que não participou do certame licitatório adquire bens ou contrata serviços conforme as
condições previstas na ata. Para tanto, é exigida prévia consulta ao gerenciador da ata, manifestação de
aquiescência do fornecedor melhor classificado e comprovação da vantagem da contratação. Além
disso, os quantitativos referentes às aquisições adicionais devem se limitar, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos registrados na ata.
Analisando a amostra de contratações realizadas pelo IF Goiano, foram detectadas aquisições de bens
sem a comprovação da obtenção da vantagem mencionada pelo Art. 8º do Decreto n° 3.931/2001.
Foram observados casos nos quais o Instituto, ao utilizar os preços registrados, não comprovou ter
considerado possíveis diferenças de custos relativas à logística de fornecimento dos bens. Assim, foram
constatados casos de utilização de atas de preços registrados por órgãos e entidades localizados na
Região Norte do país, sem que diferenças de custos de transporte pela empresa fornecedora tenham sido
abatidos dos preços de fornecimento para o IF Goiano. O Quadro 04 a seguir demonstra os casos em que
foram encontradas diferenças expressivas de localização.
Quadro 04: Registros de Preços – diferenças geográficas entre locais de entrega.
Instituto Federal Goiano – Exercício 2011
Item

Processo

Objeto

Local de
entrega
original

Local de
entrega IF
Goiano

Sede das
fornecedoras
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1 23219.000626/2011-27

Aquisição de 40
computadores.

Pará/Belém

Urutaí/GO

Rondônia
Aquisição de carteiras
(várias
Urutaí/GO
escolares.
localidades)
Aquisição de
Rondônia
23216.000221/2011-19 mobiliário para a
(várias
Goiânia/GO
Reitoria.
localidades)
Aquisição de carteiras Rondônia
23217.000377/2011-90 escolares para
(várias
Ceres/GO
canhotos.
localidades)
Aquisição de
Rondônia
23220.000128/2011-45 mobiliário para a
(várias
Iporá/GO
Reitoria.
localidades)
Fornecimento e
instalação de
Roraima/Boa
23217.000562/2011-84 aparelhos,
Ceres/GO
Vista
equipamentos e
acessórios de ginástica.
Aquisição de
Rondônia
Rio
23218.000522/2011-22 mobiliário para a
(várias
Verde/GO
Reitoria.
localidades)

B.
Horizonte/MG

2 23219.000618/2011-81

Goiânia/GO

3

Goiânia/GO

4

5

6

7

Goiânia/GO

Goiânia/GO

Campinas/SP
S. J. Rio
Preto/SP

Goiânia/GO

Fonte: IF Goiano.

Cabe assinalar que em parte dos processos da amostra, o IF Goiano carreou aos autos orçamentos de
itens semelhantes aos das aquisições, levantados junto a empresas do ramo, bem como consultas feitas
junto ao Sistema SIASG - Consulta Preços Praticados (CONPREÇO). Isoladamente, contudo, essa
providência não é apta a comprovar a vantagem nas aquisições realizadas. Os levantamentos de
orçamentos não consideraram todas as especificações dos objetos adquiridos, bem como não retrataram
a realidade em que, reduzindo o valor de suas propostas por meio de lances, empresas disputam entre si
a primazia para formalização de contrato junto ao Poder Público.
Cabe frisar que, no caso dos Processos nºs 23219.000618/2011-81, 23216.000221/2011-19,
23217.000377/2011-90, 23220.000128/2011-45 e 23218.000522/2011-22, nos quais o IF Goiano utilizou
a ata do IF Rondônia, a empresa fornecedora tem sede em Goiânia/GO. No caso, infere-se que,
comprovada a menor distância em relação ao local de fornecimento, a redução de custo deveria resultar
em abatimento no preço dos itens oferecidos ao IF Goiano.
Por fim, é importante registrar que a análise das condições das licitações de registro de preços detectou
que os editais SRP/IF Rondônia n° 02/2011 (Processo 23243.000396/2011-07 – aquisição de mobiliário),
022/2011 UFRR (aquisição de equipamentos de academia), SRP/UFPA n° 07/2011 (Processo 1611/2011
– aquisição de computadores) não previram que as empresas ao formularem suas propostas comerciais
destacassem, na descrição dos preços ofertados, os valores relativos ao frete. Reputa-se que esse tipo de
previsão privilegiaria a transparência dos custos envolvidos nas aquisições e favoreceria a utilização dos
preços registrados por outros órgãos e entidades não participantes, permitindo, repita-se, a adaptação das
condições de entrega à localização dos órgãos e entidades que viessem aderir à ata. Dentre esses
processos, chama a atenção as disposições contidas nas normas que regeram o Pregão Eletrônico de
Registro de Preços n° 007/2011 da Universidade Federal do Pará. De acordo com o Item 10.2 da Ata de
16/05/2011, o fornecedor deveria incluir no preço proposto todas as despesas de frete/embalagem mas,
“em hipótese alguma”, tais despesas poderiam ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
Essa disposição, além de ser contrária à lógica de demonstração da composição do preço, afastou,
inclusive, a aplicação das normas que regem a evidenciação da base de cálculo para fins de incidência de
ICMS sobre o frete.
Assim, apesar da presença de circunstâncias que impediam a aferição da adequabilidade dos preços
registrados à realidade de sua localização geográfica, ou mesmo na presença de regras que, além de
encobrir os custos envolvidos, contrariaram legislação tributária, o IF Goiano empenhou, durante o
exercício de 2011, os seguintes valores para aquisição de itens por meio da utilização de atas de registros
de preços:
Quadro 5: Utilização de Atas de Registros de Preços – Utilização (amostra)
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Instituto Federal Goiano – Exercício 2011
Item

Processo

1

23219.000626/2011-27

2

23219.000618/2011-81

3

23216.000221/2011-19

4

Ata utilizada

Empenho

UFPA

2011NE800799

95.720,00

2011NE800774

99.000,00

Ata SRP n° 07, de
16/05/11
Ata SRP n° 02, de
19/05/11
Ata SRP n° 02, de
19/05/11

IF
Rondônia
IF
Rondônia

23217.000377/2011-90

Ata SRP n° 02, de
19/05/11

IF
Rondônia

5

23220.000128/2011-45

Ata SRP n° 02, de
19/05/11

IF
Rondônia

6

23217.000562/2011-84

Ata SRP n° 025, de
05/08/11

7

23218.000522/2011-22

Ata SRP n° 02, de
19/05/11

TOTAL

Valor
(R$)

Origem

2011NE800136 108.321,00
2011NE800320
2011NE800705
2011NE800706
2011NE800125
2011NE800289
2011NE800311

13.860,00
13.074,00
49.869,00
63.987,00
43.708,00
33.710,00

UFRR

2011NE800551

47.257,00

IF
Rondônia

2011NE800318
2011NE800320
2011NE800322
2011NE800321
2011NE800319

80.966,00
23.782,00
15.117,00
12.858,00
10.080,00
711.309,00

Fonte: IF Goiano e Sistema Siafi 2011.

Causa:
Omissão no dever de apuração integral as condições pertinentes aos procedimentos licitatórios de
registro de preços que o IF Goiano aderiu em 2011 (amostra), e não verificação de sua integral
adequação quanto a conveniência e oportunidade para o Instituto.
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 21/05/2012, o gestor do IF Goiano
apresentou a seguinte manifestação:
"Para fazer aquisições por meio de adesão a Atas de Registros de preços SRP como adesão
extraordinária, as unidades do IF Goiano, procura seguir a legislação em vigor, entendemos que pode
existir alguma falha na formalização dos processos, mas os passos são seguidos com a definição das
quantidades, solicitação junto a empresa vencedora, autorização do gestor do SRP, são juntados os
documentos disponíveis no Comprasnet, inclusive o Edital, pois acreditamos que esses documentos
lastreiam a contratação solicitando ao Gestor ou ao Fornecedor somente a ATA devidamente assinada.
As variações nos quantitativos, não afetou o Decreto 3931/2001, no que diz respeito a obediência ao
limite de 100%, além de que quando é feito a solicitação, geralmente é solicitado a adesão a todos os
itens da ata para que não ocorra o empenho de itens não autorizados. O que se exige de uma empresa
ao se aderir a uma ATA de SRP é que ela mantenha as mesmas condições previstas na ata já assinada,
não há o que se falar em redução de preço se assim o for há que se fazer um processo licitatório o que
não será garantia de preço menor que registrado
Com relação à consulta de preços feitas junto ao SIASG-SISPP-CONPREÇO, é uma ferramenta que
auxilia na formação de preços, pois nem sempre existem fornecedores dispostos a fornecer orçamentos
sem a menor possibilidade de vir a contratar com a Administração Publica, haja vista que o TCU em
seu Acórdão 1647/2010 – Plenário, entende que:
“2.3.18. O Sistema de Preços Praticados (Sispp) registra os valores praticados nos processos de
contratações governamentais, com vistas a subsidiar o gestor, a cada processo, na estimativa da
contratação e antes da respectiva homologação, para confirmar se o preço a ser contratado é
compatível com o praticado pela Administração Pública Federal.
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2.3.19. A consulta ao Sispp permite ao gestor conhecer os preços praticados em cada item dos
catálogos de material e de serviços (Catmat e Catser), podendo filtrar a pesquisa por data/período
e/ou por região geográfica”.
Então com base nisso esse sistema tem a funcionalidade de subsidiar as compras no âmbito do serviço
público que utilizem desses sistemas para tal, porém procuraremos sempre que possível realizar as
pesquisas em nossos nichos locais.
Quanto à previsão de custos com fretes em adesões a atas de registros de preços por adesão
extraordinária, entendemos que não cabe exigir isso do fornecedor, haja vista que ao atender a
administração ele o fará nas mesmas condições que o faria para o gestor da ata, e, geralmente nos
editais existem cláusulas que rezam que na composição do preço final do bem ofertado deve estar
previstos todos os custos (fretes, tributos, taxas, ou outro que possa surgir), consideramos que não cabe
exigir isso de fornecedor em caso de adesão extraordinária a SRP. Citamos como exemplo o caso da
Ata do Pregão SRP 007/2009, onde vê-se que esse é um procedimento usual, não existindo qualquer
entrave legal para que isso seja incluído em editais, termos de referência, e contratos que também
ocorreu no pregão 13/2011 do Câmpus Urutaí que em seu item 5.3.1.1. “No preço cotado deverão
estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto”.
Consideramos que nossas aquisições foram oportunas, não feriram aos princípios que regem a
Administração pública em especial a legalidade, economicidade e eficiência, pois garantiram a
melhor contratação para o IF Goiano, pela aquisição de bens de qualidade dentro dos padrões de
qualidade que se espera nesse tipo de contratação.
Quadro 3 - e Quadro 4 - é oportuno dizer ainda que ao aderir à Ata de Registro de Preço, a Instituição
analisou o preço final do produto, que estava dentro do praticado no mercado, sem levar em
consideração a composição detalhada dos custos, que geralmente não são solicitados em editais, por
isso, não atentou para as diferenças de custos com transporte, porque isso não é rotina nas
contratações no âmbito da Instituição, onde como já dissemos o preço apresentado já deve conter
todos os custos".
Análise do Controle Interno:
Embora o gestor argumente que, durante o exercício de 2011, ao se utilizar de atas de registro de preços
geridas por outros órgãos e entidades da Administração Pública, procurou atender às exigências
definidas pela legislação em vigor, ele não restou comprovar a vantagem nas transações efetuadas por
essa forma de aquisição. Conforme verificado nos processos analisados e confirmado pela própria
unidade auditada, foram realizadas adesões a atas de registros gerenciadas por unidades com realidades
de logística de fornecimento bastante distintas da realizada pelo IF Goiano e cujos termos ajustados não
obrigavam as fornecedoras o promover a adequação de seus preços à realidade de órgãos localizados em
outras regiões do país. Ademais, mesmo tendo sido juntadas consultas de preços de itens relativos aos
processos de adesão, tais não podem ser considerados como aptos a servir como parâmetro de preços,
em razão de se tratar de distinta realidade de mercado, além de não terem obedecido à literal
correspondência de especificações.
Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos que o IF Goiano efetue um estudo abrangente e atento em relação a eventuais
possibilidades de adesão a atas de registros de preços, de modo a aferir, de forma ampla e detalhada, as
diferenças entre os vários aspectos dos contratos em função das diferenças das Unidades contratantes, a
fim de concluir pela vantagem ou não da contratação com relação aos valores e às especificações dos
itens com preços registrados, contando, inclusive, com o auxílio da Procuradoria Federal Especializada
nessa análise, sobretudo nos aspectos legais envolvidos.

6.1.6.6. Constatação

5/9/2012 11:26

82 de 112

file:///L:/Rede Nova/AÇÕES DE CONTROLE/2012-Ações de Control...

Exposição insuficiente dos motivos que justificassem os quantitativos em aquisições de material de
almoxarifado.

Na verificação de amostra de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades de licitação levados a
efeito pelo IF Goiano detectou-se que, nos processos referentes a aquisição de itens de almoxarifado, o
Instituto tem instruído de forma insuficiente os referidos processos. Conforme observado, nos pedidos de
aquisição constam os quantitativos a serem adquiridos, sem informação completa dos dados sobre a
posição dos estoques das unidades do Instituto, série histórica do nível de consumo mensal/anual, nível
adequado de estoque para não ocorrência de falta de material e projeções sobre eventual elevação ou
diminuição da demanda. Dada a amostra verificada, os processos em que a falha foi verificada foram os
seguintes:
Quadro 06: Processos sem justificativa completa para os quantitativos (material de consumo*)
Instituto Federal Goiano – Exercício 2011.
Item

Processo

1

23219.000076/2011-46
(Campus Urutaí/GO)

2

23217.000438/2011-19
(Campus Ceres/GO)

3

23217.000489/2011-41
(Campus Ceres/GO)

4

23221.000488/2011-37
(Campus
Morrinhos/GO)

5

6

7

8

Objeto

Forma de Aquisição
Dispensa de licitação – Art.
Aquisição de materiais de
24, inciso II, da Lei n°
higiene e limpeza
8.666/93.
Aquisição de Insumos e Pregão
Eletrônico
n°
sementes.
014/2011.
Adesão à Ata de Registro
Aquisição
de
gêneros de Preços – Pregão
alimentícios.
Eletrônico
n°
7/2011
(Morrinhos/GO).
Adesão à Ata de Registro
Aquisição de Insumos e de
Preços
Pregão
sementes.
Eletrônico n° 014/2011
(Ceres/GO).

23221.000109/2011-17
Aquisição de combustível - Pregão
Eletrônico
n°
(Campus
óleo diesel.
002/2011.
Morrinhos/GO)
Contratação de fornecimento Inexigibilidade de licitação
23218.000113/2011-26
de alimentação para alunos – Art. 25, caput, da Lei n°
(Campus Rio Verde/GO)
residentes.
8.666/93.
Adesão à Ata de Registro
23221.000522/2011-73 Aquisição de material de
de Preços – Pregão
(Campus
limpeza para atender ao
Eletrônico n° 012/2011
Morrinhos/GO)
refeitório e outros setores
(Urutaí-GO)
Adesão à Ata de Registro
Aquisição de carnes bovina e
23221.000546/2011-22
de Preços – Pregão
de frango para atender ao
(Campus Morrinhos/GO
Eletrônico n° 088/2011 –
refeitório.
HC/UFG

Fonte: IF Goiano. * Amostra.

Causa:
Falta de integração entre as unidades do IF Goiano, com vistas ao estabelecimento, de forma precisa, das
necessidades de aquisição que devem estar expressadas na instrução de seus processos de aquisição de
material de consumo.
Manifestação da Unidade Examinada:
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O gestor se manifestou por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 21/05/2012, nos
seguintes termos:
“A Instituição não atentou para a necessidade de que o Setor de Almoxarifado apresentasse
documentos comprobatórios de seu estoque com antecedência para realização dos procedimentos de
aquisição na modalidade de Dispensa, mas a aquisição só ocorreu porque não tínhamos o material em
estoque, se assim não o fosse não haveria necessidade de se fazer uma aquisição por dispensa de
licitação. Porém, no tocante a outras modalidades, como Registro de Preços, esta documentação é
sempre apresentada, e o será para as aquisições por dispensa também.
Quanto ao processo relacionado no item 6 – 23218.000113/2011-26, referente à contratação de
fornecimento de alimentação para alunos residentes, efetuado pelo Câmpus Rio Verde, entendemos
não se aplicar a estoques de almoxarifado.
O processo em questão trata do fornecimento de alimentação, cuja demanda é efetuada anualmente,
pela Gerência de Suporte Institucional, considerando os alunos residentes e carentes e não pelo Setor
de Almoxarifado, responsável pelas aquisições de materiais e não por prestações de serviços.
Podemos dizer ainda que essas contratações em grande parte tem como provocador o próprio chefe de
almoxarifado, e em outros casos as demandas são feitas em conformidade com informações restadas
por ele que não são juntadas aos autos do processo, porém como as informações constantes nos autos
dos processos auditados foram consideradas insuficientes para prestar esse tipo de informação com
clareza, serão feitas reuniões com os responsáveis de cada Câmpus do IF Goiano para que nos
processo constem de forma detalhada como se chegou a essa demanda para aquisições de materiais e
fiquem claros a necessidade da aquisição, quer seja pela demanda de consumo diária no Câmpus quer
seja para o atendimento de projetos pedagógicos.
Enfatiza-se que o processo de cessão do espaço físico já foi auditado pela Controladoria Geral da
União, em período anterior, juntamente com o processo de inexigibilidade da licitação
correspondente”.
Análise do Controle Interno:
Quanto às aquisições referentes a itens de almoxarifado, em sua manifestação, o gestor limitou-se a
reconhecer a falha registrada quanto à insuficiência de informações a compor a motivação das
aquisições efetuadas. Nesse ponto, repita-se, é a partir dos dados pertinentes à gestão de estoques que o
gestor tem condições de justificar os quantitativos que solicita para serem custeados com recursos de seu
orçamento.
Quanto ao processo referente ao contrato de fornecimento de alimentação, o gestor esclarece que não é
o Setor de Almoxarifado o responsável pela quantificação da demanda (alunos residentes e carentes),
mas o Setor de Suporte Institucional. Contudo, a ressalva referente à incompletude das informações a
respeito da quantificação das necessidades também cabe nesse caso. É importante ressaltar que, dada
variação do número de alunos durante o exercício em razão de desistências, transferências ou mesmo em
razão de mudança de condição socioeconômica, tem-se que o controle dos quantitativos demandados
neste contrato deve ser diário, de modo que o IF Goiano não incorra em despesas sem a efetiva
contrapartida da empresa fornecedora.
Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos ao IF Goiano a adoção de medidas de gestão interna tendentes a promover a integração
entre as áreas demandantes e a área de compras do Instituto, com o objetivo de melhor precisar suas
necessidades de aquisição e instruir com informação completa seus processos de compras.

6.1.6.7. Constatação
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Exposição insuficiente dos motivos para realização de licitações para aquisição de material
permanente.

Em relação à aquisição de material permanente - mobiliário -, não foi localizado em processos de
aquisição das unidades do IF Goiano justificativas que fundamentassem os quantitativos solicitados, com
base em projeções de necessidades dos setores a serem atendidos. Dada a amostra verificada, os
processos em que a falha foi verificada foram os seguintes:

Quadro 07: Processos sem justificativa completa para quantitativos adquiridos (Mat. Permanente*)
Instituto Federal Goiano – Exercício 2011
Item

Processo

Objeto

de

Forma de Aquisição

carteiras

Adesão à Ata SRP n° 02, de
19/05/11, Pregão Eletrônico - IF
Rondônia.

1

23219.000618/2011-81

Aquisição
escolares.

2

23216.000221/2011-19

Adesão à Ata SRP n° 02, de
Aquisição de mobiliário para a
19/05/11, Pregão Eletrônico - IF
Reitoria.
Rondônia.

3

23217.000377/2011-90

Adesão à Ata SRP n° 02, de
Aquisição de carteiras escolares
19/05/11, Pregão Eletrônico - IF
para canhotos.
Rondônia.

4

Fornecimento e instalação de Adesão à Ata SRP n° 025, de
23217.000562/2011-84 aparelhos, equipamentos e 05/08/11, Pregão Eletrônico acessórios de ginástica.
UFRR

Fonte: IF Goiano. * Amostra.

Causa:
Falta de integração entre as unidades do IF Goiano, com vistas ao estabelecimento de forma precisa das
necessidades de aquisição que devem estar expressadas na instrução dos processos de aquisição de
material permanente para o Instituto.
Manifestação da Unidade Examinada:
O gestor se manifestou por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 21/05/2012, nos
seguintes termos:
"Quadro 7 - Item 1 - As carteiras escolares foram adquiridas, por meio de registro de preço, para
mobiliar as salas de aulas dos novos Prédios de Química e de Ciências Agrárias e, também, para
substituir as carteiras danificadas e sem condições de uso das demais salas de aula do Instituto.
Consideramos que as quantidades apresentadas nos processos citamos, por exemplo, o processo nº
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23217.000377/2011-90, onde na página 01 o memorando 13/2011/DDE/IFGoiano-Ceres, tem a
seguinte transcrição: (sic)
“Após levantamento realizado e, tendo em vista o número de salas de aulas em uso atualmente em
nosso Câmpus, solicito a essa Coordenação, a aquisição de 70 carteiras escolares para canhoto, no
mesmo modelo adquirido no último processo de compras. Informamos que foi constatado que temos
apenas 35 carteiras dessa modalidade para quase 1000 alunos.”
Em nosso entendimento uma explanação nesses moldes seria suficiente para lastrear uma aquisição,
porém como essa Controladoria considerou esse tipo de justificativa insuficiente trataremos com
definir padrões mínimos para efetuar aquisições de forma que fique bem claro para qualquer um que
tenha acesso aos autos vislumbre a oportunidade e a necessidade da aquisição, pois devemos ter
sempre em mente que as informações constantes nos autos dos processos não são para uso exclusivo do
IF Goiano, mas para toda a sociedade".
Análise do Controle Interno:
Examinando o teor da manifestação, cumpre preliminarmente registrar que dos 04 (quatro) processos
citados no quadro constante da constatação, somente é possível considerar que o gestor se manifestou a
respeito dos Processos n° 23219.000618/2011-81 (Item 1 do quadro) e n° 23217.000377/2011-90 (Item
3 do quadro). Quanto aos processos que não receberam tratamento específico, o gestor considerou que
os moldes da justificativa apresentada para aquisição dos itens relativos ao Processo n°
23217.000377/2011-90 (aquisição de carteiras para canhotos) exemplificariam a fundamentação apta a
justificar as demais aquisições.
Feitas essas considerações, assevera-se que as alegações apresentadas não tem o condão de elidir a
constatação registrada. Conforme verificado tanto nos autos dos processos, quanto na manifestação
apresentada, em que pese o gestor apontar as necessidades a serem atendidas – mobiliar novos edifícios,
substituir carteiras danificadas, etc. – não foram expostas as razões dos quantitativos de itens a atender
cada necessidade demonstrada – capacidade dos novos edifícios, número de carteiras a serem
substituídas (com base em inventário correspondente) e, se fosse o caso, quantitativos para reserva
técnica. Assim, permanece a constatação registrada em razão da incompleta apresentação da informação
a respeito da motivação da aquisição.
Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos ao IF Goiano a adoção de medidas de gestão interna tendentes a promover a integração
entre as áreas demandantes e a área de compras do Instituto, com o objetivo de melhor precisar suas
necessidades de aquisição e instruir com informação completa seus processos de compras.

6.1.6.8. Constatação

Utilização de Ata de Registro de Preços resultante de Pregão Eletrônico realizado para
contratação de serviços que não se enquadram na qualificação de serviços comuns, e cujo objeto
foi descrito de maneira genérica e imprecisa e sem definir de antemão quais seriam as obras a
serem projetadas.

A documentação constante do Processo n° 23216.000228/2011-31 indica que, em 17/08/2011, o IF
Goiano – Reitoria aderiu à ata de registro de preços, gerenciada pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Rondônia – IF Rondônia. O pedido que originou a adesão (Memo PRODI n°
27/2011, de 12/08/2011 - fl. 02) referiu-se à necessidade de contratação de empresa especializada na
elaboração de projetos executivos de obras de engenharia a serem levantadas no IF Goiano, totalizando,
segundo informou, aproximadamente 10.000 m² de área construída. Instado no pedido, o regime de
urgência na tramitação da contratação foi colocado sob o argumento da “franca expansão” pela qual o
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IF Goiano então passava, sendo salientado também a falta de profissionais de engenharia civil e
arquitetura no quadro efetivo do Instituto (Reitoria e campi Morrinhos/GO e Iporá/GO), o volume
expressivo de ações no campo da engenharia (implantação de três novos campi) e a possibilidade do
conjunto dessas circunstâncias poder vir a obstar o início da implantação dos novos campi ainda no
exercício de 2012.
Com enfoque na apuração da conveniência e oportunidade das contratações realizadas pelo IF Goiano
durante o exercício de 2011, os exames da equipe de auditoria da CGU tiveram como foco verificar a
documentação, quando disponível, relativa à licitação que deu origem à Ata de Registro de Preços, qual
seja, o Pregão Eletrônico n° 03/2011 (SRP) realizado pelo IF Rondônia. Nesse sentido, impõe-se
registrar que das 113 folhas juntadas ao Processo n° 23216.000228/2011-31, além da documentação
referente à autorização do reitor do IF Rondônia e do aceite da empresa para a prestação dos serviços, o
IF Goiano juntou aos autos os seguintes documentos referentes à licitação: ata de realização do certame,
de 27/07/2011 (fls. 08 a 31); termo de homologação do Pregão Eletrônico (fls. 32 e 39); proposta da
empresa Elite Engenharia Ltda. (fls. 40 a 42); e ata de registro de preços n° 22/2011 (fls. 43 a 49).
Registre-se que o edital do Pregão Eletrônico n° 03/2011 (minuta) e seus anexos foram obtidos do
endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br.
Como primeiro aspecto a ser abordado acerca da licitação realizada pelo IF Rondônia, convém registrar
do que tratou o complexo de serviços licitados pela unidade rondoniense e quais foram as exigências
feitas pela organizadora do certame em relação à contratada.
De acordo com o termo de referência do edital, o IF Rondônia licitou, em 26/07/2011, vinte e um itens
relativos ao objeto de elaboração de projetos de arquitetura e complementares. Estes trataram de estudos
e projetos arquitetônicos e de engenharia (itens 1 a 10), levantamentos topográficos e planialtimétricos
(item 11), serviços de sondagem (itens 12 a 14), mobilização (item 15), elaboração de plano de controle
ambiental (item 16), relatórios de controle ambiental e monitoramento ambiental (itens 17 e 18),
elaboração de planilha orçamentária (item 19), projetos arquitetônicos e complementares para
edificações de até 100 m² (item 20) e elaboração de maquetes eletrônicas (item 21). Nesse sentido, e
como é próprio da modalidade pregão, sagrar-se-iam vencedores os proponentes que apresentassem o
menor preço por item. Extraído do Termo de Referência, o Quadro 08 indica os serviços licitados no
Pregão Eletrônico n° 03/2011 e seus respectivos preços estimados.

Quadro 08: Resumo dos serviços licitados Pregão Eletrônico n° 03/2011
Instituto Federal de Rondônia – Exercício de 2011

Item

1

2

3

DESCRIÇÃO

Valor
Valor
Unid. Qtde. Unitário
Total (R$)
(R$)

Projetos arquitetônicos, com seus detalhamentos, lay
out, paginação, legalização dos projetos junto aos
órgãos necessários para o pleno entendimento,
m²
especificações e memoriais. Inclusive Projetos de
tratamento acústico, com seus detalhamentos,
especificações, memoriais e quantitativo de materiais.

30.000 18,84

565.200,00

Projetos hidrossanitários (inclusive drenagem de
estacionamentos e pátios, ETE, ETA), com seus
m²
detalhamentos,
especificações,
memoriais
e
quantitativo de materiais.

30.000 4,37

131.100,00

Projetos estruturais em concreto armado (inclusive m²
fundações, Cisternas, Reservatório Enterrados,

30.000 10,53

315.900,00
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Reservatórios Elevados, Piscinas, ETE, ETA,
Dissipadores,
Bocas de
Alas),
com seus
detalhamentos, memórias de cálculo, especificações e
quantitativo de materiais.
4

Projetos de Estruturas Metálicas, com seus
detalhamentos, memórias de cálculo, especificações e m²
quantitativo de materiais.

22.000 4,18

91.960,00

Projetos elétricos em baixa e média tensão, quando
for o caso, com seus detalhamentos, especificações,
memoriais e quantitativo de materiais, inclusive o
m²
Projeto de Sistema de Proteção Contra Descarga
Atmosférica (SPDA), com seus detalhamentos,
especificações, memoriais e quantitativo de materiais

30.000 4,20

126.000,00

Projetos de rede telefônica e lógica, com seus
detalhamentos,
especificações,
memoriais
e m²
quantitativo de materiais.

30.000 1,45

43.500,00

Projetos mecânicos (Sistemas de climatização de
ambientes, Sistema de gases, Sistema de Exaustão e
m²
Ventilação se for o caso), com seus detalhamentos,
especificações, memoriais e quantitativo de materiais.

30.000 1,32

39.600,00

Projetos de Prevenção Contra Incêndios, com seus
detalhamentos,
especificações,
memoriais
e m²
quantitativo de materiais.

30.000 2,23

66.900,00

9

Projetos de paisagismo, com seus detalhamentos,
m²
especificações, memoriais e quantitativo de materiais.

60.000 0,75

45.000,00

10

Projetos de Pavimentação de Estradas, com seus
detalhamentos de Seções transversais, tipo de
pavimentação, indicando as dimensões horizontais, as
espessuras e características de cada camada estrutural, km
detalhes da pintura ou imprimação ligante, memoriais
descritivos do projeto, incluindo condicionantes,
concepção.

20

Levantamentos topográfico e plani-altimétricos, com
m²
seus projetos, detalhamentos e memoriais.

80.000 0,63

5

6

7

8

11

212,70 4.254,00

50.400,00

Para os itens 12 à 15: Sondagem de terrenos, seus projetos, detalhamentos e
memoriais.
12

Furos até 10 m

furos

30

100,00 3.000,00

13

Furos até 15 m

furos

30

120,00 3.600,00

14

Furos até 30 m

furos

30

150,00 4.500,00
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15

Mobilização

km/R$ 20.000 0,98

19.600,00

16

PCA

HT

360

42,00

15.120,00

17

Relatório de Controle Ambiental

REL

5

1.500,00 7.500,00

18

Relatório de Monitoramento Ambiental

REL

5

600,00 3.000,00

19

Planilha detalhada orçamentária (Levantamento de
quantitativos, Composição de custos unitários e totais,
m²
cronograma físico, cronograma financeiro e
desenvolvimento de serviços) em acordo com SINAPI.

20

21

30.000 3,55

106.500,00

Projetos arquitetônicos e Complementares para
edificações com até 100,00 m2, com seus
detalhamentos, legalização dos projetos junto aos Unid. 20
órgãos necessários para o pleno entendimento,
especificações e memoriais.

3.500,00 70.000,00

Maquete Eletrônica (Imagem 3D do projeto)

400,00 16.000,00

TOTAL

Unid. 40

1.728.634,00

Fonte: Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n° 03/2011 – IF Rondônia.

De antemão cabe registrar que, de acordo com o edital, em nenhum momento o IF Rondônia identificou
quais obras seriam projetadas - tipos de edificação, dimensões, usos, número de pavimentos, tipos de
materiais de utilização prioritária, funcionalidades e soluções de engenharia que atenderiam ao Instituto.
A partir dos serviços descritos no Quadro 08, o instituto rondoniense limitou-se a estabelecer uma série
de especificações e padrões técnicos que deveriam ser atendidos em relação aos serviços solicitados.
Nessas condições, o IF Rondônia estabeleceu que, somente na fase de execução do contrato iria definir
quais seriam as edificações a serem projetadas e, a partir dessa definição, as contratadas elaborariam os
projetos de arquitetura e engenharia previstos nos Itens 1 a 10. Por oportuno, cabe registrar que, em
relação aos itens “relatório de controle ambiental” (item 17), “relatório de monitoramento ambiental”
(item 18) e “projetos arquitetônicos complementares” (item 20), o termo de referência não apresenta
sequer discriminação de quais seriam as prestações exigidas das contratadas.
Outro aspecto que merece destaque trata da exigência de qualificação técnica constante do Edital do
Pregão Eletrônico n° 003/2011. De acordo com o Item 8 do termo de referência, o IF Rondônia
estabeleceu que, em relação aos serviços licitados, as empresas interessadas deveriam comprovar
possuir em seu quadro permanente, profissional detentor de, no mínimo, um atestado de
responsabilidade técnica relativo à execução de cada tipo de projeto, “com características semelhantes
ao do objeto projeto em edificação pública, comercial ou industrial, com características semelhantes
ao do objeto” (sic). No dispositivo não é feita nenhuma menção com relação a experiências anteriores
na elaboração de projetos de edifícios de salas de aula, laboratórios com finalidades específicas ou
bibliotecas (que demandam projeto estrutural reforçado), previsões que seria de se esperar em se
tratando de projetos de áreas físicas destinadas a atender campi de instituto tecnológico.
Fato é que não obstante as lacunas mencionadas, a ata da sessão do pregão realizada em 27/06/2011
indica que empresas apresentaram propostas para todos os 21 (vinte e um) itens e, após disputa de
lances, todos foram adjudicados à empresa Elite Engenharia Ltda. de Senador Canedo/GO, cuja
proposta consolidada somou R$ 846.835,00. Posteriormente, o IF Goiano aderiu à ata em 17/08/2011,
demandando integralmente os serviços com preços nela registrados.
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Além das situações já colocadas, é de se observar que os serviços licitados por meio do Pregão
Eletrônico n° 003/2011 não se configuram como “serviços comuns”, condição exigida para utilização da
modalidade elegida pelo IF Rondônia. Conforme art. 13 da Lei n° 8666/93, a elaboração de projeto
executivo de obras se enquadra como serviços técnicos profissionais especializados e, sendo assim, a
utilização do pregão representa infringência ao estabelecido na Lei n° 8.666/93 e na própria Lei n°
10.520/02 – Lei do Pregão.
Além disso, ao não definir os tipos de obras que seriam realizadas, suas dimensões, usos, funcionalidades
e soluções de engenharia, e ao contratar projetos meramente pelo custo do m², o IF Rondônia passou a
dispor de um “contrato guarda-chuva”, na acepção pela qual ficou conhecido esse tipo de ajuste que
prevê objeto amplo e sem definição precisa. Assim, não obstante todos esses problemas, o IF goiano, em
seu julgamento de conveniência e oportunidade, julgou adequado aderir à ata do Pregão Eletrônico n°
003/2011, estabelecendo ajuste com a empresa Elite Engenharia Ltda.
Causa:
Omissão no dever de apuração integral das condições pertinentes a procedimento licitatório de registro
de preços que o IF Goiano aderiu em 2011 e não verificação de sua integral adequação quanto à
conveniência e oportunidade para o Instituto.
Manifestação da Unidade Examinada:
O gestor se manifestou por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 21/05/2012, nos
seguintes termos:
“Com relação a esse tipo de licitação caber ou não ser realizado através de pregão eletrônico não
entraremos no mérito, haja vista que o processo foi realizado por outra Instituição que com certeza
antes de realizá-lo passou o edital, termo de referência e demais documentos a ele relacionados à sua
Procuradoria Jurídica, que deve tê-lo aprovado, sem esse aval o processo licitatório teria logrado
êxito.
Essa contratação foi realizada pelo IF Goiano com fins a possibilitar a construção de obras nos
Câmpus que compõem o IF Goiano, haja vista que estamos em fase de implantação de unidades novas
e expansão das já existentes, contamos em nosso quadro com 03 (três) engenheiros, que são
insuficientes para atender a um só Câmpus dada a complexidade que é elaborar todas as etapas de
projetos para um processo licitatório, já foram realizados concursos, onde não tivemos aprovados ou
interessados, haja vista que hoje a iniciativa privada deve pagar pelo menos o triplo do que ganharia
um engenheiro em início de carreira no plano PCCTAE, por uma jornada de 40 (quarenta) horas
semanais. Então ao tomarmos conhecimento de que existiam atas de SRP, para esse tipo de
contratação, localizamos cerca de três vigentes, o que vem a mostrar que existem outros casos além
desse de Rondônia, foi verificado que a que nos atenderia seria essa a qual aderimos nos moldes do
decreto 3931/2001.
Então foram feitos os levantamentos das obras e serviços de engenharia a serem realizados, enviados
a empresa que enviou um engenheiro de seu quadro para fazer o levantamento preliminar com um dos
engenheiros de nosso quadro onde se definia todos os procedimentos a serem realizados pela
contratada. Após ficarem prontos os projetos, orçamentos e demais peças foram analisadas pelos
nossos profissionais e as inconsistências verificadas foram corrigidas, isso foi feito até que os projetos
estivessem de acordo com o contratado, isto é, prontos para serem licitados.
Os pagamentos realizados até o presente momento a contratada se referem aos serviços executadas, os
valores registrados em Restos a pagar são relacionados às licenças ambientais, bombeiros, alvarás.
Então se vê que essa contratação foi primordial para que pudéssemos iniciar a construção dos
laboratórios na fazenda no Câmpus Iporá, reformas dos laboratórios de campo no Câmpus Ceres,
laboratórios no Câmpus Urutaí, o que proporcionará a atendimento aos nossos alunos com aulas
práticas nos diversos cursos oferecidos por nossa Instituição. Consideramos que a contratação foi
vantajosa não ferindo aos princípios que regem a Administração Pública, além de proporcionar a
atendimento de nossos objetivos, enquanto Instituição de ensino. Deixamos claro, porém que se
persistir esse entendimento quanto a realização de pregões para esse tipo de contratação o IF Goiano
não mais os fará e procurará realizar suas contratações conforme vier a ser orientado por esse órgão
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de fiscalização, mas reiteramos que nesse caso entendemos que não descumprimos a legislação ao
aderir a esse processo licitatório que foi oportuno e necessário na consecução de nossos objetivos,
além de que o que estava proposto para a empresa realizar, ela o tem feito”.
Análise do Controle Interno:
Em breve síntese, o gestor justifica que a contratação dos serviços processou-se em razão da carência de
pessoal para realizar o encargo de projetar novas dependências do Instituto e explana a forma geral pela
qual se processou, até o momento, a interação contratual com a empresa projetista. Expõe também as
utilidades obtidas pelo IF Goiano a partir da contratação e propõe que, persistindo o entendimento
quanto a inadequação da realização de pregões para o tipo de contratação, não mais as fará e procurará
realizá-las conforme orientação do órgão de fiscalização. De todo modo, afirma que não descumpriu a
legislação ao aderir ao processo licitatório, conduta que considerou oportuna e necessária à consecução
de seus objetivos. Por fim, acrescenta que naquilo que foi estabelecido para a empresa, ela o cumpriu.
Conforme se observa, o IF Goiano não abordou diretamente as questões levantadas pela equipe de
auditoria quanto ao compromisso, estabelecido em termos frágeis, formalizado a partir de sua adesão à
ata e registro de preços gerida pelo IF Rondônia. Assim, não foram apresentadas razões que afastem a
constatação de que a avença foi formalizada sem a definição precisa do objeto, a ser realizado por
empresa cujas exigências de capacitação técnica foram definidas em termos pouco rigorosos. Nessas
condições, a ressalva apontada pela equipe de auditoria da CGU/Regional-GO deve permanecer.
Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos que o IF Goiano efetue um estudo abrangente e atento em relação a eventuais
possibilidades de adesão atas de registros de preços, de modo a aferir, de forma ampla e detalhada, as
diferenças entre os vários aspectos dos contratos em função das diferenças das Unidades contratantes, a
fim de concluir pela vantagem ou não da contratação com relação aos valores e às especificações dos
itens com preços registrados, contando, inclusive, com o auxílio da Procuradoria Federal Especializada
nessa análise, sobretudo nos aspectos legais envolvidos.

6.1.6.9. Constatação

Falhas gerais observadas na formalização do processo referente à adesão ao Pregão nº
22/2011-SRP da UFRR.

Relativamente ao Processo nº 23217.000562/2011-84, formalizado pelo IF Goiano, Campus Ceres,
referente à adesão ao Pregão Eletrônico nº 22/2011-SRP, da Universidade Federal de Roraima (processo
23129.000537/2011-90), além das falhas já apontadas em tópicos deste Relatório, observamos ainda as
seguintes falhas:
a) não há pesquisa de preços que comprove a vantagem da aquisição a ser realizada mediante adesão,
sendo que nos 26 itens elencados (na verdade, seriam 25, visto que o item 21 não foi informado),
constantes no documento "Solicitação de Equipamentos para Academia", a coluna "Obs", relacionada à
coluna anterior (Valor/Preço), ora indica Videira (21 itens), ora Roraima (em 4 itens), ou seja, os preços
seriam aqueles fornecidos pelas próprias atas a que se quer aderir. Destaque-se que essa conclusão é a
que se chega, pois na verdade, não há qualquer informação sobre essas indicações.
b) Observando a atuação processual, verifica-se o seguinte:
- Após a solicitação dos equipamentos, foi anexada cópia do ofício da Universidade Federal de Roraima
autorizando o IFGOIANO a utilizar a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 22/2011-SRP,
na condição de UG Não Participante.
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- Posteriormente foi inserida proposta de preços da empresa Acra Equipamentos para Condicionamento
Físico Ltda, CNPJ 69.045.425/0001-13, no valor total de R$ 98.597,36, uma das vencedoras do certame
da UFRR, que apresentou os preços e quantidades cotados na Ata de Registro de Preços nº 025/2011Pregão nº 22/2011, firmada em 05/08/2011 com aquela Universidade.
Destaque-se, contudo, que tal proposta contempla 12 itens, sendo que 8 deles não estão relacionados na
solicitação do IF Goiano, indicando outra inconsistência entre as informações.
- Após isso, foi anexada a Ata de Registro de Preço nº 025/2011-Pregão nº 22/2011, firmada entre a
UFRR e a empresa Acra. Posteriormente consta a cópia extraída do Comprasnet da Ata de Realização
do Pregão Eletrônico nº 22/2011 (SRP) da UFRR, bem como do Resultado por Fornecedor e do Termo
de Homologação do referido certame.
- Na sequência tem-se as cópias dos empenhos correspondentes – 2011NE800551, de 29/09/2011, no
valor de R$ 46.400,00, em nome da empresa Acra e 2011NE800561, de 06/10/2011, no valor de R$
857,00, em favor da empresa Júlio César Gasparini Júnior – ME, CNPJ 08.973.569/0001-45, outra
empresa que participou do Pregão Eletrônico nº 22/2011 da UFRR-SRP.
Ressalte-se que relativamente ao termo “Videira”, observamos que se trata de adesão ao Pregão 04/2011
do Instituto Federal Catarinense- Campus Videira, processo original nº 23352.000005/2011, que nada
tem a ver com o processo ora em análise.
c) Falhas gerais observadas na solicitação dos equipamentos:
- A solicitação dos equipamentos não está datada,
- foi assinada por R. C. S. S. (sem identificação funcional, não sendo possível confirmar sua competência
para tal solicitação), SIAPE 1625348, nem tampouco saber quem foi o setor requisitante;
- não foi autorizada por qualquer autoridade competente do campus, devidamente motivada e analisada
sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público; nem tampouco consta a
autorização para emissão dos empenhos (2011NE800551 e 2011NE800561) e pagamentos
correspondentes (2011OB802318 E 2012OB800168);
- não especifica, com detalhes, a necessidade da aquisição, como por exemplo: quantidade dos itens
solicitados, quantidade de usuários, curso(s) a que se destinam (considerando os alunos do referido
campus), vinculação aos objetivos da Instituição, etc.
- não há especificação dos preços unitários de todos os itens;
- informa sobre preços de “Videira”, sem qualquer informação sobre o que se refere, provavelmente
refere-se ao Instituto Federal Catarinense- Campus Videira, que não apresenta qualquer vinculação com
a contratação em questão;
- não há coincidência entre os itens de equipamentos informados na solicitação do IFGOIANO e aqueles
apresentados na proposta de preços da empresa Acra Equipamentos para Condicionamento Físico Ltda;
- Não há cópia da ata firmada entre o IFGOIANO e as empresas participantes do SRP 022/2011 da
UFRR, sendo anexada cópia da Ata de Registro de Preço nº 025/2011 firmada com a UFRR. As
contratações foram efetuadas com as empresas Acra Equipamentos para Condicionamento Físico Ltda e
Júlio César Gasparini Júnior – ME, CNPJ 08.973.569/0001-45, de São José do Rio Preto-SP, a qual não
consta nem mesmo a cópia da ata firmada com a UFRR.
Causa:
Falta de controles referentes à completa e detalhada exposição dos fatos relativos a procedimento de
adesão à ata de registro de preços geridas por outra entidade da Administração Pública Federal.
Manifestação da Unidade Examinada:
O gestor se manifestou por meio do Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 21/05/2012, nos
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seguintes termos:
"Esse processo tinha por objetivo adquirir equipamentos para a academia do Câmpus Ceres, para
atender aos cerca de 1.200 alunos do Câmpus em atividades complementares nas aulas de educação
física, além dos adolescentes que participariam do projeto 2º tempo que estava em fase de implantação
no Câmpus, os equipamentos foram solicitados pelo professor do Câmpus, responsável pelo Setor de
esportes e lazer, que tem por formação Educação Física, onde vê-se que houve um critério técnico
para as aquisições em questão . O termo Videira se refere ao IF Catarinense Câmpus Videira, pois ao
se fazer o levantamento da lista o professor pesquisou os equipamentos em diversas atas vigentes onde
seria mais vantajoso fazer a aquisição de acordo com o equipamento pretendido, reconhecemos que
faltaram alguns documentos nos autos do processo em questão, que a Direção Câmpus deveria ter
juntado ao processo e não o fez, porém temos certeza de que a aquisição foi vantajosa para a
administração pela qualidade e valor dos equipamentos adquiridos, consideramos também que a
oportunidade e necessidade da aquisição foram levadas em consideração. O procedimento usual que
temos é de juntar aos autos do processo a ata que foi assinada pelo licitante junto com o gestor da ata.
Cuidaremos para que esse tipo de falha grosseira não ocorra em nossos processos de adesão
extraordinária a Atas de SRP".
Análise do Controle Interno:
O gestor ofereceu em sua manifestação maior detalhamento acerca das razões que motivaram a adesão
do IF Goiano à Ata de Registro de Preços da UFRR, contudo tais aspectos deveriam estar contidos no
processo formal de aquisição. Assim, consideramos que a explanação ora apresentada não é suficiente
para afastar as falhas de instrução processual constatadas pela equipe de auditoria. Ademais,
especificamente quanto às falhas, o gestor reconhece a ocorrência dos problemas apontados. Assim,
dada a falta de elementos que desconstituem a constatação registrada mantém-se a ressalva.
Recomendações:
Recomendação 1:
Recomendamos ao IF Goiano que, como ato antecedente à adesão a atas de registro de preços geridas
por outros órgão ou entidades da Administração Pública Federal, que efetue estudo abrangente e
detalhado acerca dos bens a serem adquiridos, bem como das condições expressas nas atas que pretende
aderir, de modo a instruir os processos de adesão com todos os elementos referentes ao ajuste, a fim de
concluir pela vantagem ou não da contratação, contando, inclusive, com o auxílio da Procuradoria
Federal Especializada nessa análise, sobretudo nos aspectos legais envolvidos.

6.1.6.10. Constatação

Reincidência em 2011 de adjudicação de itens de pregões em valores superiores ao valor estimado
pelo instrumento convocatório.

A partir de análise realizada em 12 processos de pregão, contemplando processos disponibilizados pelo
IF Goiano e consulta ao site http://www.comprasnet.gov.br, observamos novamente no exercício de
2011, a ocorrência de adjudicação de itens em valores superiores ao valor estimado pelo instrumento
convocatório, conforme abaixo:
IF Goiano - UG 158298/Campus Urutaí - Adjudicação de itens de pregão em valores superiores ao
estimado:

Pregão

Item/Descrição

Valor limite
do edital - R$

Valor
Adjudicado R$
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SRP
16/2011 6 - Colorímetro
23219.000583/2011-80

1.359,50

1.390,00

325,34

400,00

-

541,14

599,00

116
–
Material/Equipamento
/Componente
Laboratório-Pipeta
automática

218,90

298,82

1,38

1,50

16 – Aparelho de Medição

58
–
Bomba
Peça/Componente

Centrífuga

141 – Vidraria de laboratório

Fonte: COMPRASNET e processo nº 23219.000583/2011-80.

IF Goiano - UG 158299/Campus Rio Verde - Adjudicação de itens de pregão em valores superiores ao
estimado:

Pregão

Item

01/2011-SRP/
63 – Material de Coudelaria
23218.000513/2011-34

03/2011

Valor limite
do edital - R$

Valor
Adjudicado R$

31,60

35,50

30 – Ração Animal (ração para
suíno)

582,14

1.189,12

31 – Ração Animal (sal suplemento
mineral específico para equino)

1.846,92

2.040,00

32 - Ração Animal (sal suplemento
mineral para bovino)

8.989,15

9.980,00

33 - Ração Animal (sal suplemento
mineral exclusivo para ovino)

653,55

1.632,00

23218.000131/2011-16

Fonte: COMPRASNET e processos correspondentes.

IF Goiano - UG 158302/Campus Ceres - Adjudicação de itens de pregão em valores superiores ao
estimado:
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Pregão

Item

Valor limite
do edital R$

14/2011-SRP

Valor
Adjudicado R$

5 – Adubo Químico (adubo
formulado NPK 08-28-18 + 0,4% de
23217.000438/2011-19 zinco)

66,30

74,90

6 - Adubo Químico (adubo formulado
NPK
02-20-18
+
3%
de
micronutrientes)

61,50

64,50

9 - Adubo Químico (sulfato de
amônio – 20% de N)

37,49

47,11

10 - Adubo Químico (termofosfato 47,50
magnesiano)

58,03

16
Material/Equipamento 34,50
/Componente Laboratório-Fungicida
sistêmico

35,00

25
Material/Equipamento 20,34
/Componente Laboratório-Inseticida
– Acaricida não sistêmico

20,59

73 – Sementes e mudas de plantas

397,00

380,00

Fonte: COMPRASNET e processos correspondentes.

Ressalte-se que constou expressamente nos referidos editais que o critério de julgamento adotaria o
”Menor Preço Unitário por Item”, sendo que os preços não poderiam ultrapassar o valor máximo de
cada item definido no Termo de Referência.
Cabe destacar que essa situação também foi apontada no item 1.1.8.1 do Relatório nº 201108736,
referente à auditoria de avaliação da gestão 2010 do IF Goiano, sendo informado pela UJ no Quadro 71 Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI do Relatório de Gestão 2011 que as
adjudicações e homologações de pregões passaram a obedecer aos limites máximos estabelecidos em
edital.
Nas alegações sobre esses fatos apresentadas pelo Gestor, em resposta à SA nº 201203350/006, de
23/04/2012, item 5.1, embora tenha sido informado que em alguns casos houve justificativas para a
contratação em valores maiores que os estimados, verificamos que nos processos correspondentes havia
justificativa apenas para os itens 5, 6, 9 e 10 do pregão nº 14/2011. Ressalte-se, contudo, que mesmo
nesse caso, o que se observou foi somente a juntada de diversas cotações (inclusive com unidades de
medidas distintas) para os itens 5 e 6, 1 (uma) nova proposta para o item 9 e nenhuma para o item 10
(considerando a descrição do edital). Assim, não houve sequer a inserção de quadro comparativo desses
preços com os inicialmente cotados, não foi demonstrado o cálculo da média dos preços ora coletados,
considerando as diferentes unidades de medidas, enfim, não foi comprovada de forma justificada a
majoração dos custos, havendo somente o despacho do Diretor-Geral do Campus Ceres autorizando a
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aceitação e adjudicação dos referidos itens.
No caso do processo nº 23218.000131/2011-16, relativamente ao item 30, verificou-se que houve
somente a inserção, na folha 122 dos autos, de cópia de 1 proposta de preços datada de 09/02/2011, no
valor de R$ 1.059,52, da mesma empresa para o qual foi adjudicado o item (no valor de R$ 1.189,12),
sem qualquer manifestação formal da Administração e/ou do pregoeiro sobre essa nova cotação e sobre
o erro na realização do orçamento estimativo. A justificativa do pregoeiro constou no termo de
adjudicação de 23/05/2011. Assim, do exposto, consideramos que o IF Goiano não logrou êxito em
comprovar o valor estimativo correto do item, visto não ter anexado outras propostas de preços
apresentadas por diferentes fornecedores, baseando-se somente no preço informado pela empresa
vencedora.
Cabe informar que essa ressalva constou no Registro 10 do Anexo da SA nº 201203350/011, de
16/05/2012.
Causa:
Baixa precisão das pesquisas de preços realizadas;
Sazonalidade dos preços de insumos agropecuários (rações, adubos e sementes).
Manifestação da Unidade Examinada:
O IF Goiano enviou as justificativas iniciais pelo Ofício nº 125/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano,
informando o seguinte:
“Com relação ao Pregão nº 14/2011 processo nº 23217.000438/2011-19, realizado pelo campus Ceres,
trata-se de um processo cujo objeto é a aquisição de insumos agropecuários, adubos, sementes,
herbicidas e outros elementos químicos utilizados no manejo de pragas. A aquisição desse tipo de
material é muito complexa devido à sazonalidade dos preços e disponibilidade desses produtos no
mercado. Conforme consta nos autos do processo, a fase interna do processo licitatório teve início no
mês de junho, com as solicitações dos setores demandantes, cujos orçamentos que compõem a pesquisa
de mercado terminaram no fim de julho, sendo possível a abertura da sessão pública no dia
22/08/2011, tendo ocorrido um lapso temporal de aproximadamente 75 dias entre o início do certame e
a efetiva homologação do processo licitatório o qual tinha por objetivo atender a todos os campi do IF
Goiano. O preço desses materiais a partir do mês de agosto começam a ser reajustados em média duas
vezes no decorrer de uma semana, por conseguinte as pesquisas de preços de mercado que tinham sido
coletadas a mais de 30 dias tornaram destoantes e inexequíveis, não refletindo portanto a realidade de
mercado extremamente sazonal à época da abertura do certame. Considerando a possibilidade de
iniciar o processo de aquisição deste grupo de despesas com maior antecedência, ou seja, mais ao
início do exercício financeiro, surgem diversas variáveis que dificultam esta feita, tais como:
indisponibilidade de estoques deste tipo de produto no início do ano, previsão de disponibilidade
orçamentária somente a partir do início do segundo trimestre do exercício financeiro, ausência de
disponibilidade de espaço para armazenamento, bem como a definição de áreas para cultivo projetos
de culturas sazonais serem apresentadas pela área didático-pedagógica ao final do primeiro semestre,
aliado a isso temos o fato de que a realização de um processo licitatório demanda em média noventa
dias, desde a fase interna até a homologação pela autoridade superior. Como pode ser visto nos autos
do processo que se encontra nessa Controladoria, o Pregoeiro negociou para que os preços ficassem
dentro do previsto no Termo de Referência. e os itens onde a negociação não obteve êxito os insumos
principais para o desenvolvimento do projeto (plantio das lavouras), então foi feita nova pesquisa de
mercado que se encontra juntada aos autos do processo, fato este que comprova que a aquisição do
referido objeto, mesmo acima do preço de referência foi a mais vantajosa para a administração
pública, tanto na questão de preços quanto de prazos, haja vista que a realização de um novo processo
para a aquisição desses itens nos levaria a incorrer na mesma problemática, com novo resultado de
licitação somente em meados de dezembro, prazo incompatível com a execução do planejamento
referente aos projetos de cultivo de lavouras sazonais (milho, sorgo, soja), que possuem uma época
pré-determinada para plantio. A aquisição desses itens não trouxe qualquer prejuízo, tampouco
malefício à Administração Pública, restando portando ressaltar a prática do princípio da
economicidade ao erário, tendo em vista que os preços desses materiais ficaram ainda mais altos no
final do ano, e os projetos didático-pedagógicos foram realizados conforme planejado.
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Com relação ao Pregão nº 16/2011, processo nº 23219.000583/2011-80 realizado pelo campus Urutaí,
os itens citados na SA referem-se a material para laboratório, o que justifica o pequeno número de
licitantes que ofertaram os lances para estes respectivos itens. Assim, tendo em vista a urgência na
aquisição destes materiais para o desenvolvimento das atividades acadêmicas voltadas para o ensinoaprendizagem, a administração optou por adquirir os respectivos itens, levando em consideração que
os preços apresentados pelos licitantes nos respectivos itens estavam acima do valor de referência, o
qual foi calculado por meio de média aritmética, e ainda, conforme registrado em ata (documentação
anexa) houve tentativa, sem sucesso, do pregoeiro em negociar os itens acima. Os itens adjudicados
mesmo que acima do valor de referência exposto nos autos, os mesmos estão de acordo com os
praticados no mercado e SISPP. Quanto ao fato supra, tomaremos medidas para que as pesquisas de
mercado reflitam o mais fiel possível a realidade dos preços praticados no mercado.
Com relação aos pregões nº 01/2011 e 03/2011, processos administrativos 23218.000513/2011-34 e
23218.000131/2011-16 realizados pelo Campus Rio Verde, no que tange aos itens adjudicados acima
do valor de referência temos os seguintes pontos a esclarecer: Pregão SRP 01/2011 – Processo
23218.000513/2011-34 o pregão ora em questão trata-se de aquisição de material de coudelaria e uso
zootécnico, onde o item 63 refere-se à aquisição de um “tapa-olho”, onde o mesmo teve o seu valor
estimado em R$31,60 e foi adquirido pelo melhor lance de R$35,50. Ocorre que para que o item não
fosse cancelado para posterior repetição, decidiu-se homologá-lo com a diferença de R$3,90, pois
caso contrário demandaria um tempo maior para aquisição, considerando as necessidades de
utilização da Instituição e que o preço representa o valor de mercado.
Pregão SRP 03/2011 – Processo 23218.000131/2011-16. Item 30 – refere-se à aquisição de ração
suína fase inicial. Apesar de o item estar acima do valor estimado, o mesmo foi adjudicado em função
de erro no orçamento estimativo. Conforme observação constante durante a fase de adjudicação, o
pregoeiro informou o ocorrido e comprovou o preço de mercado, com um orçamento anexo na folha
122 do respectivo processo. Item 31 – referente aquisição de suplemento mineral para equino. Mesmo
o item estando acima do valor estimado, o melhor lance ofertado no pregão foi de R$2.328,32, sendo
renegociado para R$ 2.040,00. Item 32 – suplemento mineral para bovino. O melhor lance ofertado no
pregão foi de R$10.368,00, com valor renegociado para R$9.980,00. Item 33 – suplemento mineral
para ovino. O melhor lance ofertado foi de R$1.632,00, sendo renegociado para R$990,00. Conforme
demonstrado, os itens de 31 a 32 referem-se a suplementos minerais para animais, sendo os mesmos
renegociados em função da necessidade de aquisição, considerando o tempo despendido para nova
repetição. Embora se reconheça que os valores adjudicados estão acima dos valores estimados, ocorre
que quanto à produtos dessa similaridade, há uma variação muito grande de mercado e
considerando-se ainda a morosidade das aquisições, que quando são finalizadas, já não correspondem
mais aos valores inicialmente estimados, além de tratar-se de material indispensável à manutenção da
vida de animais. Ressalta-se ainda, que na maioria dos casos, atendendo ao princípio da
economicidade, o custo da repetição de alguns processos são maiores que as diferenças adjudicadas,
gerando custos desnecessários para a administração. Portanto, reconhecemos as constatações e para
evitar novos questionamentos, será adotada em todos os processos cuja homologação esteja acima dos
valores estimados, a justificativa contento os novos valores de mercado”.
Posteriormente ao recebimento da SA nº 201203350/011, o IF Goiano encaminhou o Ofício nº 154/2012
/GAB/Reitoria/IF Goiano, tecendo os seguintes comentários:
"A instituição optou adquirir os materiais, pois além dos valores estar próximo ao estimado, foram
feitas tentativas de negociação e, os materiais eram de suma urgência para os laboratórios e poucos
eram os participantes do procedimento licitatório. Reiteramos que essas aquisições foram realizadas
para atender às Necessidades dos Câmpus do IF Goiano, em alguns casos foram juntadas nos autos do
processo justificativa para a aceitação desses itens, mesmo que consideradas deficientes por essa
Controladoria, porém a que se afirmar que os preços contratados estão de acordo com os praticados
no mercado, e que ocorreram por deficiência nas pesquisas de mercado, pela variação sazonal dos
preços de certos materiais e que a não aceitação traria maiores transtornos para a administração,
reiteramos a justificativa apresentada anteriormente.
O IF Goiano tomará providências no sentido de que essas aceitações não mais aconteçam".
Análise do Controle Interno:
A própria UJ reconhece que as falhas apontadas decorreram da deficiência na realização das pesquisas
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de preços. Ressaltou, no entanto, que os preços contratados estão de acordo com os de mercado, sendo
alguns desses influenciados pela variação sazonal dos preços. Do exposto e em que pese as alegações,
mantemos a ressalva, visto que as considerações ora apresentadas deveriam estar formalmente inseridas
nos correspondentes processos.
Recomendações:
Recomendação 1:
Que a Reitoria e os diversos campi do IF Goiano cumpram as determinações contidas nos instrumentos
convocatórios de pregões no sentido de proceder à adjudicação de preços de itens em consonância com
os correspondentes valores estimativos de cada item.
Naqueles casos em que for realizada nova pesquisa visando aferir a aderência dos preços adjudicados,
faça constar no processo licitatório a documentação e as justificativas pertinentes que comprovem os
preços ajustados.

6.1.6.11. Constatação

Falhas na formalização processual, bem como falta de justificativa fundamentada sobre a
necessidade/motivação da contratação realizada por dispensa de licitação.

Campus Rio Verde :
- Processos nº 23218.000118/2011-59:
Analisando os processos nºs 23218.000118/2011-59, verificamos a existência de 2 processos com o
mesmo número, o primeiro referente à Solicitação de Serviço nº 003/2011, tendo como objeto a
contratação de serviços de organização de stand na Tecnoshow Comigo, no valor de R$ 4.775,00 e o
outro, relacionado à Solicitação de Serviço nº 004/2011 para a contratação de serviços de decoração e
ornamentação de stand na referida Tecnoshow Comigo 2011 (no valor de R$ 7.025,00), observamos as
seguintes situações:
1) Falhas na formalização processual:
- não está devidamente instruído, haja vista contemplar 1 único número e constituir-se em 2 processos
distintos, com objetos diferenciados, demonstrando situação não prevista pelas normas vigentes e
impossibilitando a autuação dos processos por meio de sistema eletrônico de protocolo e o seu
correspondente acompanhamento.
2) Falta de justificativa fundamentada sobre as aquisições:
a) nos 2 processos a necessidade da contratação dos serviços não foi devidamente motivada e analisada
sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público, não havendo indicação
da compatibilidade com as atividades típicas do IF Goiano-Campus de Rio Verde;
b) as requisições iniciais dos serviços contemplam especificação genérica da contratação, sem esclarecer
qual a data (período) e local do evento e sem definição de cada um dos custos unitários que compõem os
objetos a serem adquiridos, sendo que a descrição dos produtos/itens já constaram nos orçamentos
encaminhados pelas empresas anteriormente a essas requisições, indicando inconsistência. Ressalte-se
que até mesmo nos cálculos do valor médio da contratação (orçamento de referência) não houve
detalhamento de todos os custos envolvidos. Observamos ainda divergências entre as informações
relativas à unidade e à quantidade a serem adquiridas, haja vista que nas requisições constou 6 unidades
e nas propostas 5 dias de evento;
c) não foi devidamente comprovada a aderência dos preços contratados aos de mercado, haja vista que
todos os orçamentos apresentados não contemplam assinatura dos responsáveis correspondentes,
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ressalte-se inclusive que a proposta da empresa Top Films – Rozeno e Oliveira Ltda, nem datada está,
não podendo, assim, serem considerados válidos;
- as “propostas comerciais” apresentadas pela empresa contratada - Aplauso Equipamentos para
Empresas e Eventos Ltda-ME, CNPJ 10.225.500/0001-85 para as 2 solicitações do IF Goiano, não
contém qualquer assinatura e estão totalmente desvinculadas de qualquer cronologia válida para essas
contratações, haja vista as seguintes incoerências:
- Solicitação de Serviço nº 003/2011: Data da proposta – 05/11/2010, Data da entrega do equipamento
ao cliente – 10/04/2010, Validade da proposta – 5 dias e Data do aceite - __/__/2009.
- Solicitação de Serviço nº 004/2011: Data da proposta – 05/11/2010, Data da entrega do equipamento
ao cliente – 10/04/2010, Validade da proposta – 5 dias e Data do aceite - __/__/2010.
d) a despesa realizada com esse evento não guarda relação com o objetivo/finalidade do Programa/Ação
utilizado, qual seja 1062/2992 - Desenvolvimento da Educação Profissional e
Tecnológica/Funcionamento da Educação Profissional, tendo em vista que mediante consulta ao
Cadastro de Ações 2011 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão dessa programática,
páginas 61/62, observamos as seguintes informações:
- Finalidade: “Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação
profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor
aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino”.
- Descrição: “Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e
técnica, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto dessas instituições,
bem como manutenção de infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam
ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às
pequenas obras, observados os limites da legislação vigente”.
Detalhamento da implementação: “Esta ação é implementada diretamente pelas unidades responsáveis
por manter o adequado funcionamento das instituições de ensino”.
e) na contratação relativa à Solicitação de Serviço nº 004/2011 não foi expressamente registrada a razão
da escolha do fornecedor, haja vista que 2 empresas apresentaram cotação idêntica para a realização dos
serviços - Aplauso Equipamentos para Empresas e Eventos Ltda-ME – CNPJ 10.225.500/0001/85 e Top
Films, CNPJ 08.656.526/0001-36, no valor de R$ 7.025,00.
- Processos nºs 23218.000213/2011-52:
Igualmente à situação anterior, observamos a existência de 2 processos com o mesmo número, sendo 1
referente à Solicitação de Serviço nº 21/2010 (o correto seria 21/2011), tendo como objeto a contratação
de serviços de locação de som e de palco, Projeto II – Festival da Canção – II FECARV, no período de
03/05 a 01/06/2011, no valor de R$ 2.530,00 e outro, relacionado ao MEMO 20/2011-DIREX/IF
Goiano, de 26/04/2011, para pagamento de premiação – Projeto FECARV, dia 01/06/2011 (no valor de
R$ 1.450,00. Das análises correspondentes, observamos as seguintes situações:
1) Falhas na formalização processual:
- não está devidamente instruído, haja vista contemplar 1 único número e constituir-se em 2 processos
distintos, englobando despesas diferentes e com credores diversos (2011NE800106 em nome da empresa
Aplauso Equipamentos para Empresas e Eventos Ltda-ME e 2011NE000092, em nome do próprio IF
Goiano), impossibilitando a autuação dos mesmos por meio de sistema eletrônico de protocolo e o seu
respectivo acompanhamento.
2) Falta de justificativa fundamentada sobre as contratações:
a) nos 2 processos a necessidade da contratação dos serviços não foi devidamente motivada e analisada
sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público, indicando a
compatibilidade da despesa com as atividades típicas do IF Goiano-Campus de Rio Verde;
b) relativamente à aquisição levada a efeito pela Solicitação de Serviço nº 21/2010 não foi devidamente
comprovada a aderência dos preços contratados aos de mercado, haja vista que todos os orçamentos
apresentados não contemplam assinatura dos responsáveis correspondentes, ressalte-se inclusive que a
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proposta da empresa Top Films - Rozeno e Oliveira Ltda, nem datada está, não podendo, assim, serem
considerados válidos;
c) a exemplo do ocorrido nos processos nºs 23218.000118/2011-59 abordados anteriormente, as
despesas também foram em programática (Programa/Ação 1062/2992) não compatível com as
definições do Cadastro de Ações 2011 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão dessa
programática, páginas 61/62.
d) No que se refere ao processo de pagamento das premiações, ressalta-se que a despesa foi empenhada
em nome do próprio IF Goiano – Campus de Rio Verde e não dos participantes vencedores. Além disso,
o empenho correspondente – 2011NE000092, no valor de R$ 1.450,00, não foi classificado dentre as
modalidades de licitação, incluindo dispensa e inexigibilidade, sendo considerado indevidamente como
“Não se Aplica”.
Essa constatação foi informada ao Reitor pela SA nº 201203350/011, Anexo, Registro 11.
Causa:
Concepção errônea de formalização processual, levando à montagem de dois processos, para
contratações distintas, com o mesmo número, em inobservância à Portaria SLTI/MP nº 05/2002;
Ausência de rotina que preveja que todas as contratações devam ser motivadas, com base em
planejamento e/ou levantamentos sobre as necessidades da unidade.
Manifestação da Unidade Examinada:
De acordo com o Reitor, segundo o Ofício n° 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano:
"Processo 23218.000118/2011-59
O processo em questão, foi encaminhado apenas 2 volumes com o mesmo número, onde na realidade
trata-se de 3 volumes.
O primeiro volume do processo é referente ao Projeto para participação do Câmpus na Tecnoshow
Comigo, não sendo relacionado, por um lapso, para a análise requerida. O projeto foi encaminhado
para aprovação através do MEMO/005/2011 DIREX, de 28/02/2011, onde é submetido para
apreciação o “PROJETO DE INSTALAÇÃO DE STAND NA TECNOSHOW COMIGO 2011”, onde
constam justificativas para a contratação, objetivos da participação, metodologia, número de
participantes, demonstrativos de custos entre outras informações. A partir daí, todas as solicitações de
compras ou serviços são formalizadas obedecendo ao mesmo número de processo. Portanto, não se
tratam de processos distintos com objetivos diferenciados, e sim parte de um mesmo projeto. Dessa
forma, não concordamos com as faltas elencadas nos itens de a, b e d mencionados pela equipe de
auditoria, pois tratam-se de despesas realizadas que guardam relação com o objetivo e finalidade da
ação 2992, considerando ainda que a Instituição mantém cursos Técnicos e de Graduação
relacionados à área de agricultura e agronegócio e sendo a feira da “Tecnoshow Comigo” uma das
maiores feiras de tecnologia e agronegócios mantidas no país, além do evento ter um grande destaque
pela participação de renomados pesquisadores e palestrantes, além da participação de alunos de
grande parte do país. Cópia do processo contendo a aprovação do Projeto se encontra anexo.
Quanto à afirmativa do item “c”, de que não foi devidamente comprovada à aderência de preços aos
de mercado, por falta de assinaturas dos responsáveis, ressalta-se que na maioria das vezes, os
fornecedores se negam a fornecer pesquisas de preços em função de saber que normalmente as
mesmas são apenas para compor processos, pois a compra é efetuada por cotação eletrônica ou por
dispensa pelo menor preço. Dessa forma, as mesmas são aceitas por e-mails, onde é considerado o
preço ofertado.
Quanto ao item “e”, o Setor de Licitação e Compras foi advertido quanto à necessidade de registrar
no processo as razões da escolha do fornecedor, quando do empate de preços ofertados.
Quanto ao processo 23218.000213/2011-52, a justificativa para a existência de dois processos com o
mesmo número é a mesma. O primeiro processo refere-se a aprovação do Projeto do II Festival da
Canção do Câmpus Rio Verde – II FECARV – (cópia anexa) e as aquisições são proveniente desse
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projeto, de forma que discordamos das falhas apontadas nos itens referentes as falhas na formalização
do processo, item 1 e falta de justificativa fundamentada sobre as contratações, letras “a” e “c”.
Quanto à afirmativa do item “b”, de que não foi devidamente comprovada à aderência de preços aos
de mercado, reiteramos a justificativa anteriormente mencionada.
No que se refere ao pagamento de premiações, item “d”, convém destacar não se enquadra em
modalidades de licitação, fato pelo qual foi classificado como não se aplica e dessa forma, não sendo
possível empenhar em nomes dos alunos vencedores do evento.
Quanto à alegação da emissão de empenho em nome do IF Goiano, tal procedimento foi necessário
para obedecer as fases da despesa, visto que os vencedores ainda não eram conhecidos.".
Análise do Controle Interno:
Consideramos que as justificativas apresentadas não são suficientes para esclarecer todos os
apontamentos, tendo em vista o seguinte:
- em que pese ser informado que se trata de somente 1 (um) processo com 3 volumes, a formalização
processual, em nenhum momento, comprovou tal fato, tendo em conta de que os "volumes"
apresentados na verdade dizem respeito a processos independentes, sendo as páginas de cada um deles
numeradas sequencialmente (iniciando cada processo na folha 01), sem termo de encerramento e sem
qualquer referência a documentos inseridos nos outros "volumes". Corroborando a incorreção dos
procedimentos pode ser mencionado o fato de que a própria UJ não detém o controle do
acompanhamento desse processo, haja vista que apesar de ter sido solicitada a disponibilização de tal
documento, foram efetivamente apresentados à equipe de auditoria somente 2 "volumes". Do exposto
restou comprovado que a sistemática ora adotada pela Unidade contrariou as normas de autuação de
processo administrativo, em especial a Portaria Normativa SLTI/MP nº 05, de 19/12/2002;
- as alegações no tocante às falhas observadas nas pesquisas de preços (para os dois processos) também
não podem ser aceitas dadas as diversas inconsistências observadas;
- quanto às falhas apontadas nos itens "a", "b" e "d" relativamente ao processo nº
23218.000118/2011-59, as quais a UJ informou que não concorda com as ressalvas, as alegações
apresentadas também não são suficientes para elucidar as questões, visto que o documento informado MEMO/005/2011 DIREX, de 28/02/2011, "onde é submetido para apreciação o “PROJETO DE
INSTALAÇÃO DE STAND NA TECNOSHOW COMIGO 2011 para a justificativas para a contratação,
objetivos da participação,...", não constou no processo nº 23218.000118/2011-59, nem tampouco foi
disponibilizado;
- no tocante ao processo nº 23218.000213/2011-52, itens 1 e 2, alíneas "a" e "c", apesar de a Unidade
informar sobre a aprovação do "Projeto do II Festival da Canção do Campus Rio Verde - II FECARV (cópia anexa)", verificamos que tal documento não consta nos autos e apesar de ser ressaltado que a
cópia estava anexada à resposta da SA, também não foi apresentada. Assim, mantemos as ressalvas;
- relativamente à falha na autuação processual, como esse processo apresenta a mesma situação
verificada no processo anterior, ratificamos a ressalva apontada; e
- aceitamos as ponderações afetas ao item "d" relacionado ao processo nº 23218.000213/2011-52.
Recomendações:
Recomendação 1:
Que o IF Goiano autue seus processos administrativos de contratação com todas as formalidades
exigidas pelas normas vigentes, em especial, os regramentos da Portaria SLTI/MP nº 05/2002, no sentido
de:
- atribuir numeração específica para cada processo(s) de contratação, mesmo que se refira(m) a um
mesmo projeto/objeto, fazendo as devidas referências ao processo considerado como principal, que
conterá o projeto requisitado e demais documentos que dão respaldo à contratação; e
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- anexar nos processos justificativa fundamentada sobre a necessidade da aquisição, bem como
documentação comprobatória da pesquisa de preços realizada.

6.1.7. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS
6.1.7.1. Constatação

Falta de atualização no sistema SIASG de valores referentes a contratos registrados pelo IF
Goiano.

Nos exames realizados em relação aos registros de contratos, vigentes em 2011, no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais - SIASG, constatamos divergências entre os valores registrados
naquele sistema e os informados pelo IF Goiano, para os contratos nº 01/2011 e nº 09/2010. Essa
situação foi informada ao IF Goiano pela SA nº 201203350/006, de 23/04/2012.
Em relação aos registros no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de
Parceria - SICONV, a Entidade informou que não firmou convênios no exercício, situação confirmada
pela equipe de auditoria.
Causa:
Fragilidade na execução das rotinas de gestão dos contratos no sistema SIASG.
Manifestação da Unidade Examinada:
A UJ manifestou pelo Ofício nº 125/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 27/04/2012 informando o
seguinte: "Em relação aos contratos 01/2011 e 09/2010, tratam-se de adesões a Atas oriundas de
Licitações na modalidade Pregão no Sistema de Registro de Preço, nas quais o IF Goiano entrou como
participante extraordinário. Tais despesas foram contratadas, levando em conta a vantajosidade para
a Administração pública, a qual está demonstrada nos autos referentes as adesões. Sucede que ao se
fazer esse tipo de adesão e publicar o instrumento contratual, conforme preceitua a Lei 8.666/93 o
valor registrado no Sistema de Administração de Serviços Gerais-SIASG, no módulo Sistema de
Contratos-SICON é o valor originário registrado no resultado da licitação pelo Órgão Gerenciador da
Ata, ficando portanto impossível o lançamento do valor contratual deste órgão a ser publicado. Tal
fato leva a crer que o Sistema de uso mencionado, não está devidamente preparado para acatar valor
contratual, divergente do valor registrado no SIASG pelo órgão gerenciador da ata. Conclui-se que a
divergência de valor publicado informado na S.A se deu em função do valor integral homologado no
processo licitatório, em detrimento as reais necessidades contratadas por parte deste Instituto.
Quanto ao contrato nº 01/2011 foi registrado no SICON somente o valor empenhado em 2011 R$
103.168,00, quando o correto seria registrar o valor total contratado R$ 154.752,00, após a
identificação do erro tentou-se retificar o valor publicado, porém o contrato já estava cronogramado
no SIASG, de modo que após isso o sistema não mais permite retificações. A opção para correção que
temos será fazer um apostilamento para informar o valor correto.
O contrato nº 09/2010 foi informado em duplicidade na SA, o registrado no SIASG com o valor de R$
190.461,64 (cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) diz
respeito ao contrato nº 12/2010 (sub-rogado pelo campus Rio Verde a esta reitoria), relatamos o
seguinte equívoco: o valor original do contrato é de R$ 89.200,00 (oitenta e nove mil e duzentos reais)
ao se publicar o Aditivo nº 01/2011, o valor a ser publicado seria R$ 12.061,64, porém foi publicado o
valor da soma do contrato original com o valor aditivado que resultou numa publicação de R$
101.261,64. Consequentemente o contrato ficou registrado com um valor de R$ 190.461,64 (89.200,00
+ 101.261,64) quando o valor correto seria R$ 101.261,64 (89.200,00 + 12.061,64), houve tentativa
fracassada de retificar a publicação, pois o contrato já estava cronogramado, faremos o acerto
através de um apostilamento."
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Análise do Controle Interno:
Conforme se verifica na manifestação do IF Goiano, o valor registrado no SIASG ao se lançar o
contrato, quando decorrente de adesão a Ata de Registro de Preços, será obrigatoriamente aquele do
resultado da licitação do órgão gerenciador da Ata. Entretanto, quando aborda especificamente os
contratos nºs 01/2011 e nº 12/2010, o gestor informa outros motivos pelos quais os valores estão
desatualizados no SIASG, levando a entender que esses registros não dependem do valor da licitação do
órgão gerenciador da ata. No primeiro caso, por erro, foi registrado apenas o valor empenhado em 2011,
e não o total contratado. No segundo caso, o contrato foi aditivado e houve erro no lançamento do valor
correspondente.
Considerando que foram analisados registros no SIASG referentes a 17 contratos, encontrando-se falhas
em apenas 2 deles, e diante da informação do gestor de que serão feitos os acertos mediante
apostilamento, mantemos o registro apenas como falha formal.
Recomendações:
Recomendação 1:
Que o IF Goiano aperfeiçoe os controles de forma a evitar que os valores dos contratos no SIASG
fiquem desatualizados.

6.1.7.2. Constatação

Previsão de condições genéricas de sustentabilidade ambiental nas licitações de obras.

De acordo com o sítio http://www.comprasnet.gov.br, o IF Goiano realizou 69 (sessenta e nove)
procedimentos licitatórios durante o exercício de 2011. Tendo como parâmetro a data de realização da
sessão de abertura dos certames e a modalidade de licitação adotada, os procedimentos realizados
obedeceram a seguinte distribuição entre as unidades do Instituto:
Quadro 01: Distribuição das licitações – modalidade x unidades administrativas
IF Goiano – Exercício 2011
Modalidade
Pregão Eletrônico
Tomada da
Total de
Concorrência
Registro de
Preços
Licitações
Tradicional
Preços
Unidade
Reitoria 2
2
Goiânia/GO
Campus Rio
4
2
6
Verde/GO
Campus Ceres/GO
16
5
1
22
Campus Iporá/GO
5
3
8
Campus
1
7
3
11
Morrinhos/GO
Campus Urutaí/GO
6
10
4
20
TOTAL
7
44
17
1
69
Fonte: Sistema Comprasnet

Com foco na verificação da existência de condições de sustentabilidade ambiental, a equipe de auditoria
verificou amostra de termos de editais de certames realizados. Os exames tiveram como base
documentação encaminhada pelo IF Goiano por meio do Ofício n° 138/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano,
de 10/05/2012. Por meio do mencionado documento, o IF Goiano encaminhou trechos de editais de
licitações os quais considerou aptos cumprir, para as licitações a que se referiram, com os requisitos de
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sustentabilidade ambiental previstos pelas normas pertinentes. Trataram-se de trechos de editais de 42
(quarenta e dois) pregões, 17 (dezessete) concorrências e 01 (uma) tomada de preços. Em relação às
concorrências e à tomada de preços, a equipe de auditoria completou as informações fornecidas pelo IF
Goiano com dados constantes do Sistema Comprasnet.
Em relação às licitações de obras e serviços de engenharia, foi verificado que o IF Goiano realizou 15
(quinze) procedimentos licitatórios durante o exercício de 2011, todas referentes a intervenções
construtivas nos campi: 14 (quatorze) concorrências e 01 (uma) tomada de preço. Examinando os
instrumentos que regeram os certames foi verificado que, de maneira geral, os instrumentos
convocatórios exigiram que os materiais utilizados nas obras fossem de primeira qualidade - “Classe A” e que guardassem conformidade com normas estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo Inmetro
ou normas ISO. Além disso foi estabelecido, via de regra, que a execução dos serviços também
atendessem aos padrões da ABNT.
No que diz respeito às exigências relativas à minimização de impactos ao meio ambiente, foi observado
que 07 (sete) editais do IF Goiano estabeleceram previsões específicas sobre a obrigatoriedade de as
licitantes vencedoras utilizarem madeira originária de manejo florestal sustentável, observância de
diretrizes quanto a emissão de ruídos e gases, bem como gestão de resíduos decorrentes da execução do
contrato. Noutros 08 (oito) editais, contudo, foi verificado que o IF Goiano, não obstante ter previsto
regras de caráter ambiental, as condições estabelecidas limitaram-se a regras genéricas atinentes à
obrigatoriedade do respeito às normas ambientais. Nesse sentido foi estabelecido que as empresas
executoras deveriam comprovar registro no cadastro técnico federal de atividades potencialmente
poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais (Instrução Normativa n° 31, de 03/12/2009) e que, ao
executar as obras, deveriam atender às normas legais e regulares pertinentes e estar de acordo com os
projetos, especificações técnicas, ABNT, CREA-GO, CONFEA, legislações ambientais, CELG e
SANEAGO. Nessas condições, o Quadro 02 elenca os procedimentos em que essa situação foi
observada.
Quadro 02: Editais de obras - disposições genéricas relativa a sustentabilidade ambiental.
IF Goiano – Exercício 2011
Item
Processo
Objeto
Campus
23219.000250/2011-51
Execução de obra referente às reformas na ZOO-I,
1
(Concorrência n°
Urutaí/GO
ZOO-III e Olericultura.
01/2011)
23219.000302/2011-99 Execução de obra referente à Pavimentação
2
(Concorrência n°
Asfáltica tipo TSD das vias internas do Campus Urutaí/GO
02/2011)
Urutaí do IF Goiano.
3

23219.000346/2011-19 Execução de obra de pavimentação em pavimentos
(Concorrência n°
intertravados das áreas de estacionamentos e praças
03/2011)
do campus Urutaí do IF Goiano.

Urutaí/GO

4

Execução das obras das Unidades Educativas de
Produção (UEP's) do Campus Iporá: Olericultura,
23220.000117/2011-65
Avicultura de Corte e Poedeira, Suinocultura,
(Concorrência n°
Mecanização, Bovinocultura de Corte e Leite, Casa
03/2011)
de Funcionário responsável pelas UEP's, e Guarita
de acesso as UEP's.

Iporá/GO

5

23221.000444/2011-15 Execução, mediante o regime de empreitada por
(Concorrência n°
preço global, de obra referente a construção de Morrinhos/GO
01/2011)
Pavilhão de Química.

6

Contratação
de
empresa
de
engenharia
23221.000445/2011-51
especializada para execução, mediante o regime de
(Concorrência n°
Morrinhos/GO
empreitada por preço global, de obra referente a
02/2011)
construção de Pavilhão de Ciências Ambientais.

7

Contratação
de
empresa
de
engenharia
23221.000459/2011-75
especializada para execução, mediante o regime de
(Concorrência n°
Morrinhos/GO
empreitada por preço global, de obra referente a
03/2011)
construção de Sanitários.
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8

23217.000321/2011-35
(Tomada de preços n° Obra de reforma do parque aquático.
01/2011)

Ceres/GO

Fonte: IF Goiano.

Cabe ressaltar que, dadas as condições em que os trabalhos de auditoria foram realizados – sem
deslocamento da equipe aos campi do IF Goiano -, não foi verificado se o Instituto efetivamente exigiu
das contratadas o comportamento ambientalmente responsável previsto nos editais. Nesse sentido, os
apontamentos aqui registrados não representam garantia de verificação, em sede de auditoria, de que nas
contratações para realização de obras, o IF Goiano tenha assegurado o cumprimento das prestações
acordadas.
A UJ foi informada dessa situação quando do envio do Relatório Preliminar de Auditoria, mediante o
Ofício nº 18698/2012/DIAC2-CGU-Regional/GO, de 02/07/2012.
Causa:
Insuficiência das previsões editalícias visando o pleno cumprimento das normas relativas à
sustentabilidade, de acordo com cada tipo de contratação de obra a ser realizada pelo IF Goiano.
Manifestação da Unidade Examinada:
A UJ em resposta ao envio do Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhada pelo Ofício nº 215/2012
/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 09/07/2012, não teceu qualquer comentário sobre o fato apontado. Além
disso, considerou que todos os pontos levantados pela CGU-Regional/GO são pertinentes.
Análise do Controle Interno:
O tema das licitaçoes sustentáveis é um diretriz de governo e vem sendo cobrado dos gestores. Nesse
contexto, é importante que as licitações do IF Goiano sigam essa diretriz, prevendo em seus editais de
obras critérios de licitações sustentáveis.
Recomendações:
Recomendação 1:
Promover treinamento dos servidores envolvidos com os projetos e as licitaçoes de obras na área de
licitações sustentáveis, de forma que os editais do IF Goiano passem a contemplar critérios objetivos de
sustentabilidade ambiental, nos termos da legislação pertinente.

6.2. Subárea - EXPANSÃO REDE FEDERAL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
6.2.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
6.2.1.1. Informação

Informação básica da ação 1H10 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica.

Trata-se da Ação1H10 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, cuja
finalidade é ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante implantação de
novas unidades de ensino, vinculadas aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e a
forma de execução se dá de forma direta e descentralizada para atender às instituições que serão
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implementadas. O montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado
no quadro abaixo:
IF Goiano - Despesas Empenhadas na Ação 1H10 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional
e Tecnológica:
Ação Governamental

Despesas Executadas – R$

1H10 - Expansão da Rede
Federal
de
Educação
Profissional e Tecnológica.

(%) da Despesa Executada da
Ação em relação à despesa
Executada do Programa

6.045.498,80

6,47

Fonte: SIAFIGerencial.
6.2.2. Assunto - RECURSOS EXIGÍVEIS
6.2.2.1. Constatação

Manutenção em 2011 de Notas de Empenho emitidas em 2010, no valor total de R$ 678.909,37, em
Restos a Pagar Não Processados sem atender alguma das hipóteses previstas no artigo 35 do
Decreto nº. 93.872/86.

Após análise das documentações comprobatórias e das justificativas de manutenção em Restos a Pagar
apresentadas pelo IF Goiano em suas diversas unidades gestoras, das notas de empenho e de valores
abaixo destacados, constatou-se que nenhuma delas atendem às condições dispostas no artigo 35 do
Decreto 93.872/86. Sendo assim, as citadas notas de empenho emitidas em 2010 e reinscritas como
Restos a Pagar não Processados deveriam ter sido anuladas em 31 de dezembro de 2011. De acordo com
o citado artigo, os empenhos de despesas não liquidadas somente não serão anulados quando:
a) vigente o prazo para cumprimento da obrigação pelo credor, nele estabelecida;
b) vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou seja de
interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;
c) se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;
d) corresponder a compromissos assumidos no exterior.
As notas de empenho e as falhas observadas na fundamentação da reinscrição dessas são as seguintes:

IF Goiano - Notas de Empenho reinscritas em Restos a Pagar sem atender as disposições do artigo 35 do
Decreto nº 93.872/86:

UG

NE

158124 - Reitoria 2010NE900230

Valor - R$

Falhas na Fundamentação

49.475,70Não foi apresentada documentação
comprobatória à equipe de auditoria para
verificar as razões da reinscrição.
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Segundo a UJ não existe tal
documentação, sendo que a reinscrição
foi feita com anuência da Administração
uma vez que é de interesse da mesma
2010NE900243

228.553,00Não foi apresentada documentação
comprobatória à equipe de auditoria para
verificar as razões da reinscrição.
Segundo a UJ não existe tal
documentação, sendo que a reinscrição
foi feita com anuência da Administração
uma vez que é de interesse da mesma

158299 – Campus 2010NE900286
de Rio Verde

68.032,50Foi apresentado o Contrato nº 11/2010,
assinado em 19/08/2010, com vigência de
12 meses (até 18/08/2011) admitidas
prorrogações até o prazo máximo de 60
meses, bem como o 1º TA, de
17/08/2011, que prorrogou a vigência
pelo período de 12 meses, a partir de
19/08/2011 (até 18/08/2012). Dessa
forma, em termos de lastro contratual, a
citada NE, referente à cobertura dos
serviços de vigilância e segurança
desarmada e armada para o Campus Iporá
está devidamente regular. Ressalte-se,
contudo, que na Cláusula Sétima e §
Único do Contrato nº 11/2010, constou
expressamente que a referida NE foi
emitida à conta da dotação orçamentária
especificada no caput para fazer face às
despesas contratuais inerentes ao
exercício de 2010. Para os demais
exercícios, se for o caso, seriam emitidas
novas NEs.

2010NE900444

80.000,00A própria UJ reconheceu que faltou a
análise competente, gerando reinscrição
automática. NE foi cancelada em
16/04/2012.

2010NE900445

103.034,79Falta de análise competente gerando
reinscrição automática. NE foi cancelada
em 16/04/2012.

2010NE900530

71.751,27Falta de análise competente gerando
reinscrição automática. NE foi cancelada
em 16/04/2012.

158300 – Campus 2010NE900014
de Morrinhos

36.156,56A própria UG informou que a reinscrição
não se enquadra em nenhum dos incisos
do artigo 35, bem como complementou
que faltou a análise por parte da gestão
em averiguar quais empenhos deveriam
ser cancelados.
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2010NE900448

Soma

41.905,55A própria UG informou que a reinscrição
não se enquadra em nenhum dos incisos
do artigo 35, bem como complementou
que faltou a análise por parte da gestão
em averiguar quais empenhos deveriam
ser cancelados.
678.909,37

Fonte: SIAFI Gerencial e informações da UJ.
Essa situação foi relatada ao Reitor do IF Goiano pela SA nº 201203350/011, Registro 12.
Causa:
O Reitor do IF Goiano e os Diretores Gerais dos campi de Rio Verde e de Morrinhos não adotaram as
providências no sentido de os setores competentes pelo acompanhamento das notas de empenhos a
serem inscritas e/ou reinscritas em restos a pagar realizassem as análises correspondentes antes do
encerramento do exercício, anulando tempestivamente os documentos que não se adequassem às
disposições do artigo 35 do Decreto nº 93.872/86.
Manifestação da Unidade Examinada:
Segundo informou o IF Goiano, pelo Ofício nº 154/2012/GAB/Reitoria, de 21/05/2012:
"As notas de empenho que possuíam contratos foram apresentados os contratos que justificam a
reinscrição, quanto aquelas que não possuem contratos, mas é de interesse da administração a sua
reinscrição citamos as NEs: 2010NE900230 e 2010NE900286 que tratam de materiais a serem
fornecidos a Reitoria que ainda não possui condições de recebê-los, os RP foram reinscritos
automaticamente e os Fornecedores orientados a só entregarem os materiais ou prestarem o serviço
após solicitação do IF Goiano. Os demais casos citados na SA trata-se de reinscrição automática que
por falha nos controles administrativos de nossas unidades não foram cancelados, mas como já foi
citado na SA alguns inclusive já o foram e os demais serão oportunamente, reiteramos a justificativas
já apresentadas. Estão sendo tomadas providências junto a nossas unidades, no sentido de se analisar
os empenhos previamente no sentido de coibir essas ocorrências de reinscrição de restos a pagar sem
fundamentação legal, por não mais haver contraprestação a ser exigida ao fornecedor".
Análise do Controle Interno:
Em que pese o Reitor informar que foram apresentados os contratos referentes àquelas notas de
empenho que possuíam tal documento, ressalte-se que o único caso nesse contexto é o da
2010NE900286, do Campus Rio Verde, que se destinou, conforme ressaltado, especificamente às
despesas contratuais relacionadas ao exercício de 2010, sendo assim, a citada NE deveria ter sido
anulada no final daquele ano ou antes do final do exercício de 2011. Quanto às demais NEs a própria UJ
considerou a falta de adequação aos incisos do Decreto nº 93.872/86. Por fim, destaque-se que a UJ é
reincidente em falha dessa natureza, visto haver registro correspondente no tópico 1.1.4.1 do Relatório
nº 201108736/2011.
Recomendações:
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Recomendação 1:
Implementar rotina para que os saldos das notas de empenhos a serem inscritos e/ou reinscritos em
Restos a Pagar sejam avaliados no final de cada exercício, anulando-se tempestivamente aquelas NEs
que não se enquadram nas hipóteses de inscrição previstas no artigo 35 do Decreto nº 93.872/86, tendo
em conta que o SIAFI realiza essa inscrição de forma automática.

6.2.3. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS
6.2.3.1. Constatação

Falta de comprovação de motivo alegado pelo pregoeiro para cancelamento de propostas de preços
menores que aquela que foi adjudicada, bem como não adoção de providências, por parte da
Administração, pela não manutenção de proposta de preços por participante de pregão eletrônico.

Relativamente ao item 3 (aquisição de 37 unidades de aparelho de ar condicionado split piso teto 36000
BTUs) do Pregão 13/2011 – Processo nº 23219.000411/2011-14, formalizado pela UG 158298 – Campus
de Urutaí, observamos a seguinte situação:
a) Foram desclassificadas as menores propostas apresentadas por 3 empresas distintas para o item 3,
conforme observado no histórico da correspondente Ata de Realização:
IF Goiano - UG 158298/Campus Urutaí - Desclassificação de propostas para o Item 3 do pregão
eletrônico nº 13/2011:

Valor do
Lance – R$

Motivo

CNPJ/Empresa

Data/Hora do
Registro

3.000,0000 Fornecedor
não
enviou 05.821.117/0002-30
27/10/2011
proposta
de
preços
e
09:16:19:493
Distribuidora
documentação dentro do prazo MBS
Comercial Ltda
solicitado, em 16/11/2011

2.999,9000 Não constou

09.033.055/0001-72
Aster
Engenharia
Informática Ltda - ME

27/10/2011
09:16:49:387
e

3.311,2000 Proposta aceita em 16/11/2011 33.579.335/0001-65
27/10/2011
e habilitada em 18/11/2011
09:17:08:207
Pronto Tecnologia Ltda EPP

2.999,0000 Não constou

09.033.055/0001-72
Aster
Engenharia
Informática Ltda - ME

2.998,0000 Não constou

27/10/2011
09:17:09:017
e

11.388.944/0001-02

27/10/2011
09:20:28:513

Capas Comércio de Móveis
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Imp. e Exp. Ltda

2.295,9000 Não constou

09.033.055/0001-72
Aster
Engenharia
Informática Ltda - ME

2.294,0000 Não constou

27/10/2011
09:20:44:507
e

11.388.944/0001-02

27/10/2011
09:21:32:383

Capas Comércio de Móveis
Imp. e Exp. Ltda

2.293,0000 Não constou

09.033.055/0001-72
Aster
Engenharia
Informática Ltda - ME

2.290,0000 Não constou

27/10/2011
09:21:49:170
e

11.388.944/0001-02

27/10/2011
09:24:10:757

Capas Comércio de Móveis
Imp. e Exp. Ltda

2.280,0000 Não constou

09.033.055/0001-72
Aster
Engenharia
Informática Ltda - ME

2.279,0000 Fornecedor
não
enviou 09.033.055/0001-72
proposta
de
preços
e
Engenharia
documentação dentro do prazo Aster
Informática Ltda - ME
solicitado, em 16/11/2011

2.260,0000 Fornecedor
solicitou
o 09.033.055/0001-72
cancelamento de sua proposta
Engenharia
(valor
inexequível),
em Aster
Informática Ltda - ME
03/11/2011;

27/10/2011
09:24:40:613
e

27/10/2011
09:25:18:577
e

27/10/2011
09:26:12:480
e

Fonte: COMPRASNET, processo nº 23219.000411/2011-14 e informações da UJ.

b) Foi aceita e habilitada a proposta da empresa Pronto Tecnologia Ltda - EPP, CNPJ
33.579.335/0001-65, pelo melhor lance de R$ 3.311,20, em 16/11/2011.
A partir dessa situação, solicitamos ao IF Goiano apresentar justificativas para os seguintes fatos,
encaminhando documentação comprobatória correspondente:
1 – Não houve, por parte do pregoeiro, qualquer registro de informação sobre as demais propostas
apresentadas pelas referidas empresas e que também são menores que aquela aceita pelo IF Goiano,
quais sejam:
- Aster Engenharia e Informática Ltda - ME, CNPJ 09.033.055/0001-72, propostas nos valores de R$
2.280,00, R$ 2.293,00, R$ 2.295,90, R$ 2.999,00 e R$ 2.999,90.

5/9/2012 11:26

110 de 112

file:///L:/Rede Nova/AÇÕES DE CONTROLE/2012-Ações de Control...

- Capas Comércio de Móveis Imp. e Exp. Ltda, CNPJ 11.388.944/0001-02, propostas nos valores de R$
2.290,00, R$ 2.294,00 e R$ 2.998,00.
2 – Quais as providências adotadas pela Administração perante as empresas Aster Engenharia e
Informática Ltda – ME, Capas Comércio de Móveis Imp. e Exp. Ltda e MBS Distribuidora Comercial
Ltda, que apresentaram propostas, participaram de lances e no final não mantiveram os valores
apresentados, considerando a legislação pertinente, em especial o artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, in
verbis:
“Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais”.
3 – Comprovar documentalmente o motivo alegado para a recusa das propostas das empresas Aster
Engenharia e Informática Ltda – ME, Capas Comércio de Móveis Imp. e Exp. Ltda e MBS Distribuidora
Comercial Ltda.
Após as justificativas apresentadas (Ofício nº 125/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 27/04/2012),
observamos que ficou pendente de informação/comprovação a desclassificação das propostas, nos
valores de R$ 2.260,00, R$ 2.280,00, R$ 2.293,00, R$ 2.295,90, R$ 2.999,00 e R$ 2.999,90, da empresa
Aster Engenharia e Informática Ltda – ME, haja vista que o pedido de cancelamento solicitado pela
referida empresa em 01/11/2011 faz menção ao valor apresentado para o item 3, no montante de R$
83.288,00, considerado pela licitante como inexequível. Ressalte-se, referente a esse pedido de
cancelamento que, ao compararmos tal valor global com a quantidade a ser adquirida – 37 unidades, o
preço unitário de cada aparelho de ar-condicionado seria R$ 2.251,03, o que não coincide com nenhum
dos lances ofertados no âmbito do referido Pregão, anteriormente informados, indicando inconsistência
entre as informações prestadas. Além disso, no pedido, a empresa alegou que o cancelamento deve-se ao
fato de que o preço ofertado está inexequível, abaixo de 70% do valor de referência do Pregão,
conforme artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e completamente incompatível com os preços praticados no
mercado. Também nesse quesito, observa-se nova divergência, visto que as propostas nos valores de R$
2.999,00 e R$ 2.999,90 também apresentadas pela empresa Aster Engenharia e Informática Ltda não
estão abaixo de 70% do valor de referência conforme informado.
Pelo que se pode aferir da situação, o pregoeiro ao desclassificar o menor lance de uma empresa,
desclassificou também todos os demais lances apresentados pela mesma. Quanto à solicitação pelo
pregoeiro de enviar no prazo de 2 horas a proposta correspondente, pela documentação disponibilizada
não observamos tal providência relativamente à empresa MBS Distribuidora Comercial Ltda.
Além disso, a UJ informou que, por lapso, não penalizou as empresas Aster Engenharia e Informática
Ltda – ME, Capas Comércio de Móveis Imp. e Exp. Ltda e MBS Distribuidora Comercial Ltda nos
termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, desatendendo, assim, a referida regra legal.
Essa situação foi reiterada ao IF Goiano pela SA nº 201203350/011, Anexo, Registro 15.
Causa:
Quanto à não aplicação da multa, houve erro dos servidores responsáveis pelo Pregão 13/2011, bem
como do Diretor-Geral do Campus de Urutaí, que não identificou a falha e aplicou a multa.
Quanto à ausência dos esclarecimentos para a não aceitação das propostas com valores inferiores ao
adjudicado, falta de capacitação dos servidores responsáveis pela condução dos pregões realizados pelo
Campus de Urutaí.
Manifestação da Unidade Examinada:
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A UJ manifestou-se pelo Ofício nº 154/2012/GAB/Reitoria/IF Goiano, de 21/05/2012, ressaltando o
seguinte:
"Estamos orientando os responsáveis por compras em nossas unidades para que todos os fornecedores
que pedirem desclassificação de suas propostas, sem qualquer fundamentação legal para tal lhe sejam
aplicadas as penalidades previstas na legislação, porém com relação a esse caso especificamente a
Administração não foi prejudicada haja vista que o preço estimado era R$ 3.800,00 e foi adquirido
por R$ 3.311,20, o que dá um deságio de 12,86% com relação a inconsistência apresentada por essa
Controladoria mantemos a justificativa apresentada pelo Câmpus, a saber:
1 – A empresa Aster Engenharia e Informática Ltda -ME apresentou por escrito uma solicitação de
cancelamento de sua proposta de preços (documento anexo), referente ao item 3 ainda na fase de
aceitação da proposta e a administração visualizando não perder o item dada a urgência do material
(ar condicionado), aceitou a justificativa da referida empresa feita oficialmente, justificando que o
preço estava inexequível. Quanto às empresas: Capas Comércio de Móveis Imp. e Exp. Ltda e MBS
Distribuidora Comercial Ltda, as mesmas apresentaram seus lances e em 10/11/2011, o pregoeiro
estabeleceu prazo de duas horas (documento anexo), para que fosse apresentada a proposta de preço e
após o término do prazo, aguarda por mais alguns dias, exatamente em 16/10/2011, as respectivas
empresas não oficializaram suas propostas de preços e nem manifestaram desistência do item. Então, o
pregoeiro, mediante a necessidade da instituição em adquirir o referido item aceitou o lance do
próximo colocado, que era a empresa Pronto Tecnologia Ltda, exatamente às 16:04 h do dia
16/11/2011, conforme demonstrado no ATA (doc. Anexo).
2 – Por um lapso (erro) a administração não penalizou as empresas (Aster Engenharia e Informática
Ltda, por não ter mantido seu lance durante a fase de aceitação e a Capas Comércio de Móveis Imp. e
Exp. Ltda e MBS Distribuidora Comercial Ltda, por não terem enviado suas propostas dentro do prazo
estipulado pelo pregoeiro) conforme preconiza o artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. Ademais, esta
instituição entende a necessidade de visualizar com maior atenção o ocorrido para que nas próximas
licitações possamos aplicar a legislação na íntegra.".
Análise do Controle Interno:
Em que pese ser ressaltado que não houve prejuízo à Administração pelo fato de que o preço adjudicado
foi inferior ao preço estimado, consideramos que as justificativas apresentadas não são suficientes para
afastar a ressalva, tendo em conta que efetivamente não restou comprovado no processo os motivos da
desclassificação de todas as propostas menores que aquela aceita pelo pregoeiro. Em especial,
ressalte-se que até mesmo o pedido de cancelamento solicitado pela empresa Aster Engenharia e
Informática Ltda – ME, conforme documento disponibilizado, não foi suficiente para demonstrar a
inexequibilidade requerida.
Além disso, a UJ reconheceu o lapso em não efetuar a penalidade nas empresas que não mantiveram a
proposta ofertada.
Recomendações:
Recomendação 1:
Que o IF Goiano adote rotinas no sentido de demonstrar efetivamente, nos processos licitatórios da
modalidade pregão, os motivos que propiciaram o cancelamento de propostas de preços em valores
menores que aqueles adjudicados.
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Recomendação 2:
Que a UJ, em processos licitatórios na modalidade pregão, no caso de empresas que apresentaram
propostas, participaram de lances e no transcorrer do procedimento não mantiveram os valores
apresentados, sendo desclassificadas, a partir da análise dos motivos alegados, adote mecanismos no
sentido de cumprir a legislação vigente, em especial adotando os regramentos do artigo 7º da Lei nº
10.520/2002.
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Certificado: 201203350
Unidade Auditada: IF GOIANO
Exercício: 2011
Processo: 23216.000130/2012-64
Município/UF: Goiânia/GO
Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas,
especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de
01/01/2011 a 31/12/2011.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho
definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados
das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade
auditada.
Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados
no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203350, proponho que o encaminhamento das
contas dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 seja como indicado a seguir, em
função da existência de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações
correlatas discriminadas no Relatório de Auditoria.

1. Regular com ressalvas a gestão do(s) seguinte(s) responsável(is)
1.1 – CPF: ***.130.211-**
Cargo: Diretor-Geral Campus Ceres/GO no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria nº 201203350, itens 6.1.6.1, 6.1.6.4, 6.1.6.5, 6.1.6.6, 6.1.6.7,
6.1.6.9 e 6.1.6.10.
Fundamentação:
O Diretor-Geral do Campus Ceres/GO não implementou controles internos efetivos de modo a
mitigar impropriedades nas aquisições do Instituto as quais levaram a enquadramentos impróprios
de despesa; inconsistências de registros entre as notas de empenho no SIAFI e nos processos
licitatórios correspondentes; utilização de atas de outras unidades sem comprovação da vantagem
nas contratações; motivação insuficiente para os quantitativos previstos em aquisições de material de

almoxarifado e material permanente; e instrução processual incompleta e não aderente à legislação
pertinente na adesão a Pregão de outra unidade. Autorizou, ainda, a reincidência de realização de
pregão com valores referenciais defasados em função da sazonalidade de preços de insumos
agropecuários. Foi observado que nos processos licitatórios e nas dispensas e inexigibilidades o
Diretor-Geral, como ordenador de despesas do referido Campus, autorizou as aquisições, bem como
a emissão dos correspondentes empenhos.
Por fim, registra-se que os fatos acima apontados vão de encontro ao cumprimento das competências
previstas no artigo 16 (caput e parágrafo único) do Estatuto do IF Goiano, bem como na Portaria de
delegação de competência nº 14, de 03/02/2010, do Instituto, publicada no DOU de 04/02/2010,
concernentes à gestão orçamentário-financeira, patrimonial e operacional do Campus Ceres.
1.2 CPF: ***.236.946-**
Cargo: Diretor-Geral do Campus Rio Verde/GO no período de 01/01/2011 a 28/06/2011.
Referência: Relatório de Auditoria nº 201203350, itens 6.1.6.1, 6.1.6.3, 6.1.6.4, 6.1.6.5, 6.1.6.6,
6.1.6.10 e 6.1.6.11.
Fundamentação:
O Diretor-Geral do Campus Rio Verde/GO não implementou controles internos efetivos de modo a
mitigar, nos processos licitatórios, bem como nas aquisições por dispensa e inexigibilidade,
enquadramento impróprio da despesa; fragilidades na comprovação de despesas; inconsistências de
registros entre as notas de empenho no SIAFI e nos processos licitatórios correspondentes; utilização
de ata de outra unidade sem comprovação da vantagem na contratação; motivação insuficiente para
os quantitativos previstos em aquisições de material de almoxarifado. Autorizou, ainda, a
reincidência de realização de pregão com valores referenciais defasados em função da sazonalidade
de preços de insumos agropecuários bem como a ocorrência de falhas na formalização processual e
falta de justificativa sobre a necessidade/motivação de dispensa de licitação. Foi observado que nos
processos licitatórios e nas dispensas e inexigibilidades o Diretor-Geral, como ordenador de
despesas do referido Campus, autorizou as aquisições, bem como a emissão dos correspondentes
empenhos.
Os fatos acima apontados vão de encontro ao cumprimento das competências previstas no artigo 16
(caput e parágrafo único) do Estatuto do IF Goiano, bem como na Portaria de delegação de
competência nº 14, de 03/02/2010, do Instituto, publicada no DOU de 04/02/2010, concernentes à
gestão orçamentário-financeira, patrimonial e operacional do Campus Rio Verde.
1.3 CPF: ***.055.381-**
Cargo: Diretor-Geral Substituto Campus Rio Verde/GO de 01/01/2011 a 26/09/2011 e DiretorGeral “Pró-Tempore” Campus Rio Verde/GO de 27/09/2011 a 31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria nº 201203350, itens 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.3, 6.1.6.4, 6.1.6.10 e
6.2.2.1.
Fundamentação:

O Diretor-Geral (Substituto e Pró-Tempore) do Campus Rio Verde/GO não implementou controles
internos efetivos de modo a mitigar, nos processos licitatórios, bem como nas aquisições por
dispensa e inexigibilidade, enquadramento impróprio da despesa; exposição insuficiente dos motivos
informados nas dispensas e inexigibilidades de licitação ; fragilidades na comprovação de despesas;
inconsistências de registros entre as notas de empenho no SIAFI e nos processos licitatórios
correspondentes. Além disso, autorizou a reincidência da realização de pregão com valores
referenciais defasados em função da sazonalidade de preços de insumos agropecuários , bem como a
manutenção de notas de empenho de 2010 inscritas em restos a pagar sem atender à legislação
competente. Foi observado que nos processos licitatórios e nas dispensas e inexigibilidades o
Diretor-Geral, como ordenador de despesas do referido Campus, autorizou as aquisições e a emissão
dos correspondentes empenhos, bem como deixou de tomar providências no sentido de que notas de
empenhos a serem inscritas e/ou reinscritas em restos a pagar no exercício fossem anuladas
tempestivamente, antes da inscrição automática das mesmas realizada pelo sistema SIAFI,
contrariando as disposições contidas no artigo 35 do Decreto nº 93.872/86.
Os fatos acima apontados vão de encontro ao cumprimento das competências previstas no artigo 16
(caput e parágrafo único) do Estatuto do IF Goiano, bem como nas Portarias de delegação de
competência do Instituto nº 134, de 04/07/2011, publicada no DOU de 05/07/2011 e nº 226, de
26/09/2011, publicada no DOU de 27/09/2011, concernentes à gestão orçamentário-financeira,
patrimonial e operacional do Campus Rio Verde.
1.4 CPF: ***.117.001-**
Cargo: Diretor-Geral Campus Morrinhos/GO no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria nº 201203350, itens 6.1.6.2, 6.1.6.5, 6.1.6.6 e 6.2.2.1.
Fundamentação:
O Diretor-Geral do Campus Morrinhos/GO não implementou controles internos efetivos de modo a
mitigar, nos processos licitatórios, bem como nas aquisições por dispensa e inexigibilidade,
exposição insuficiente dos motivos informados nas dispensas e inexigibilidades de licitação;
utilização de ata de outra unidades sem comprovação da vantagem na contratação; motivação
insuficiente para os quantitativos previstos em aquisições de material de almoxarifado e
manutenção de notas de empenho de 2010 inscritas em restos a pagar sem atender à legislação
competente. Foi observado que nos processos licitatórios e nas dispensas e inexigibilidades o
Diretor-Geral, como ordenador de despesas do referido Campus, autorizou as aquisições e a
emissão dos correspondentes empenhos, bem como deixou de tomar providências no sentido de
que notas de empenhos a serem inscritas e/ou reinscritas em restos a pagar no exercício fossem
anuladas tempestivamente, antes da inscrição automática das mesmas realizada pelo sistema
SIAFI, contrariando as disposições contidas no artigo 35 do Decreto nº 93.872/86.
Os fatos acima apontados vão de encontro ao cumprimento das competências previstas no artigo 16
(caput e parágrafo único) do Estatuto do IF Goiano, bem como na Portaria de delegação de
competência nº 14, de 03/02/2010, do Instituto, publicada no DOU de 04/02/2010, concernentes à
gestão orçamentário-financeira, patrimonial e operacional do Campus Morrinhos.

1.5 CPF: ***.442.936-**
Cargo: Diretor-Geral Campus Urutaí/GO no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria nº 201203350, itens 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.5, 6.1.6.6, 6.1.6.7,
6.1.6.10 e 6.2.3.1.
Fundamentação:
O Diretor-Geral Campus Urutaí/GO não implementou controles internos efetivos de modo a evitar,
nos processos licitatórios, bem como nas aquisições por dispensa e inexigibilidade, enquadramento
impróprio da despesa; exposição insuficiente dos motivos informados nas dispensas e
inexigibilidades de licitação; utilização de atas de outras unidades sem comprovação da vantagem
nas contratações; motivação insuficiente para os quantitativos previstos em aquisições de material
de almoxarifado e material permanente. Ainda permitiu a reincidência da realização de pregão com
valores referenciais defasados em função da sazonalidade de preços de insumos agropecuários, bem
como ocorrência de falhas no cancelamento de propostas de licitantes e falta de providências pela
Administração na retirada de proposta de licitante em pregão eletrônico. Foi observado que nos
processos licitatórios e nas dispensas e inexigibilidades o Diretor-Geral, como ordenador de
despesas do referido Campus, autorizou as aquisições e a emissão dos correspondentes empenhos.
Os fatos acima apontados vão de encontro ao cumprimento das competências previstas no artigo 16
(caput e parágrafo único) do Estatuto do IF Goiano, bem como na Portaria de delegação de
competência nº 14, de 03/02/2010, do Instituto, publicada no DOU de 04/02/2010, concernentes à
gestão orçamentário-financeira, patrimonial e operacional do Campus Urutaí.
1.6 CPF: ***.285.661-**
Cargo: Reitor IF Goiano no período de 01/01/2011/ a 31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria nº 201203350, itens 6.1.2.2 , 6.1.2.3 e 6.2.2.1.
Fundamentação:
O gestor não tem implementado os controles internos da entidade de forma satisfatória, inexistindo
na Instituição documentos formais de padronização de procedimentos e orientações operacionais.
Ressalte-se, que inexiste um sistema unificado de controle de bens de almoxarifado e de bens
móveis, que contemple os cinco campi e a Reitoria, dificultando o gerenciamento e controle
consolidado de tais itens. Inexiste, ainda, mensuração e classificação dos riscos identificados na
gestão, impossibilitando o tratamento dos mesmos e a geração de informações úteis à tomada de
decisões. Tampouco foi aprovado o Regimento Interno, que define, de forma expressa, as
atribuições e responsabilidades de cada subunidade. Além disso, o gestor não tem atuado no sentido
de eliminar as fragilidades nos controles internos da área de licitações, os quais tem levado o
Instituto a contratar sem a devida fundamentação, realizar contratações sem motivação adequada e
com falhas em enquadramentos de despesas, além de estabelecimento de quantitativos sem
justificativas pertinentes, contrariando frontalmente a legislação vigente.
Além disso, o gestor, como ordenador de despesas da Reitoria, deixou de tomar providências no
sentido de que notas de empenhos a serem inscritas e/ou reinscritas em restos a pagar no exercício

fossem anuladas tempestivamente, antes da inscrição automática das mesmas realizada pelo sistema
SIAFI, contrariando as disposições contidas no artigo 35 do Decreto nº 93.872/86.
Os fatos acima apontados vão de encontro ao cumprimento das competências previstas nos artigos
13 e 16 (caput e parágrafo único) do Estatuto do IF Goiano, concernentes à gestão orçamentáriofinanceira, patrimonial e operacional do Instituto. Salienta-se que os apontamentos objeto do
relatório acarretaram gargalos de cunho operacional, que comprometeram o pleno atendimento aos
princípios da legalidade e da eficiência.
1.7 CPF: ***.152.561-**
Cargo: Diretor-Geral Campus Iporá/GO no período de 01/08/2011 a 31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria nº 201203350, item 6.1.6.5.
Fundamentação:
O Diretor-Geral do Campus Iporá/GO não implementou controles internos efetivos de modo a
mitigar, nos processos licitatórios, utilização de atas de outras unidades sem comprovação da
vantagem nas contratações.
Foi observado que nos processos licitatórios o Diretor-Geral, como ordenador de despesas do
referido Campus, autorizou as aquisições e a emissão dos correspondentes empenhos
O fato acima apontado vai de encontro ao cumprimento das competências previstas no artigo 16
(caput e parágrafo único) do Estatuto do IF Goiano, bem como na Portaria de delegação de
competência nº 180, de 08/08/2011, do Instituto, publicada no DOU de 09/08/2011, concernentes à
gestão orçamentário-financeira, patrimonial e operacional do Campus Iporá.

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das folhas 4 a 25
do processo, que não foram explicitamente mencionados neste certificado têm, por parte deste órgão
de controle interno, encaminhamento proposto pela regularidade da gestão, tendo em vista a não
identificação de nexo de causalidade entre os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes.
Goiânia/GO, 27 de Julho de 2012.

__________________________________________________

DILERMANDO JOSÉ DA SILVA
CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS

Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Relatório: 201203350
Exercício: 2011
Processo: 23216.000130/2012-64
Unidade Auditada: INSTITUTO FEDERAL GOIANO (IF Goiano)
Município/UF: Goiânia/GO
Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da
União quanto à prestação de contas do exercício de 2011 da Unidade acima referenciada, expresso
opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol
de responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de
auditoria.
2.
O Instituto Federal Goiano possui 5 câmpus no Estado de Goiás e, no exercício sob exame,
executou 20 Ações de 6 Programas do Orçamento-Geral da União, com destaque para as Ações
4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação,
cuja meta prevista era de 201 servidores capacitados e o atendimento foi de 438; 8650 Reestruturação da rede federal de educação profissional e tecnológica, em que foi plenamente
executada (6 unidades reestruturadas); e 1H10 - Expansão da rede federal de educação profissional
e tecnológica, que teve sua meta física atingida em 2011 (5 unidades de ensino implantadas).
3.
Os resultados dos trabalhos de auditoria evidenciaram reincidência em 2011 de adjudicação
de itens de pregões em valores superiores ao valor estimado pelo instrumento convocatório, falhas
na formalização processual e falta de motivação de contratação por dispensa de licitação,
fragilidades na comprovação de despesas realizadas, utilização de atas de registro de preços de
outras unidades sem comprovação de vantagem na contratação, falta de comprovação de motivo
para cancelamento pelo pregoeiro de propostas de menor valor que a adjudicada, bem como
exposição insuficiente de motivos para realizar licitações de material permanente e para justificar os
quantitativos em aquisições de material de almoxarifado.
4.
As principais causas das constatações foram a ausência de controle, a não implementação de
medidas e a inobservância de atribuições por parte dos agentes responsáveis, bem como a falta de
integração entre suas unidades para estabelecer de forma precisa suas necessidades de aquisição. As
recomendações estruturantes efetuadas foram no sentido de capacitar os servidores da área de
licitação, promover estudo abrangente e atento às condições e especificações das atas de registros
de outras unidades antes da adesão às mesmas, como também tomar medidas de gestão interna de
forma a promover a unificação das solicitações de aquisição das áreas demandantes das unidades.

5.
No que concerne ao cumprimento do Plano de Providências Permanente da UJ, de 5
recomendações, 2 foram atendidas plenamente, restando 3 pendentes e que continuarão sendo
monitoradas por esta Controladoria.
6.
Quanto ao funcionamento do controle interno, a equipe considera inadequados todos os
componentes (mecanismos de informação e comunicação, os procedimentos de controle e de
avaliação de riscos, o ambiente de controle e o monitoramento da UJ) de sua estrutura. Tal situação
se deve à inexistência de regimento interno, como também de manual de normas internas e de
sistema unificado relativo ao controle de bens de almoxarifado e bens móveis, falta de intranet para
tratamento e divulgação de informações, baixa precisão das pesquisas de preços realizadas, ausência
de rotina que preveja que todas as contratações devam ser motivadas com base em planejamento
e/ou levantamentos sobre as necessidades da unidade. Em relação aos procedimentos de controle
adotados na área de recursos humanos, observou-se o registro intempestivo de atos de pessoal no
Sistema SISACNet e a não implementação plena das providências para regularizar as situações de
acumulação indevida de cargos por servidores.
7.
Dentre as práticas administrativas adotadas ao longo do exercício que favoreceram
positivamente as operações do IF Goiano, destaco o início efetivo das atividades de ensino no
campus Iporá, a abertura de novos cursos de nível técnico, tecnológico e de licenciatura nos demais
câmpus do Instituto, assim como a contratação, via concurso público, de novos docentes e
servidores técnico-administrativos, para atuação tanto na Reitoria como nos câmpus.
8.
Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92,
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/n.º
63/2010 e fundamentado nos Relatórios de Auditoria, acolho a proposta expressa no Certificado de
Auditoria conforme quadro a seguir:
CPF

Cargo

Proposta de
Certificação

Fundamentação

***.130.211-**

Diretor-Geral do Campus
Ceres/GO no período de
01/01/2011 a 31/12/2011

Regular com
ressalva

Relatório de Auditoria
número 201203350, itens
6.1.6.1, 6.1.6.4, 6.1.6.5,
6.1.6.6, 6.1.6.7, 6.1.6.9 e
6.1.6.10.

***.236.946-**

Diretor-Geral do Campus Rio
Verde/GO no período de
01/01/2011 a 28/06/2011

Regular com
ressalva

Relatório de Auditoria
número 201203350, itens
6.1.6.1, 6.1.6.3, 6.1.6.4,
6.1.6.5, 6.1.6.6, 6.1.6.10 e
6.1.6.11.

Diretor-Geral Substituto Campus Regular com
Rio Verde/GO no período de
ressalva
01/01/2011 a 26/09/2011 e DiretorGeral “Pró-Tempore” Campus Rio
Verde/GO no período de
27/09/2011 a 31/12/2011

Relatório de Auditoria
número 201203350, itens
6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.3,
6.1.6.4, 6.1.6.10 e 6.2.2.1.

***.055.381-**

***.117.001-**

Diretor-Geral do Campus
Morrinhos/GO no período de
01/01/2011 a 31/12/2011

Regular com
ressalva

Relatório de Auditoria
número 201203350, itens
6.1.6.2, 6.1.6.5, 6.1.6.6 e
6.2.2.1.

CPF

Cargo

Proposta de
Certificação

Fundamentação

***.442.936-**

Diretor-Geral do Campus
Urutaí/GO no período de
01/01/2011 a 31/12/2011

Regular com
ressalva

Relatório de Auditoria
número 201203350, itens
6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.6.5,
6.1.6.6, 6.1.6.7, 6.1.6.10 e
6.2.3.1.

***.285.661-**

Reitor IF Goiano no período de
01/01/2011 a 31/12/2011

Regular com
ressalva

Relatório de Auditoria
número 201203350, itens
6.1.2.2, 6.1.2.3 e 6.2.2.1

***.152.561-** Diretor-Geral do Campus Iporá/GO Regular com
no período de 01/08/2011 a
ressalva
31/12/2011

Relatório de Auditoria
número 201203350, item
6.1.6.5.

9.
Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas
à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior
remessa ao Tribunal de Contas da União.
Brasília/DF, 27 de julho de 2012.
JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ
Diretor de Auditoria da Área Social

